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ĮVADAS 

 

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

įsteigta ir jam atskaitinga biudžetinė įstaiga. Tarybos 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).  

Tarybos 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 – Etninės kultūros globos tarybos padalinių – nuostatus; teikti 

visuomenei informaciją apie Tarybos veiklą. 

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

tvarka skiria ir atšaukia valstybės institucijos (Lietuvos Respublikos Seimas Seimo Švietimo, 

mokslo ir kultūros komiteto teikimu, Ministras Pirmininkas aplinkos, kultūros bei švietimo ir 

mokslo ministrų teikimu, Lietuvos liaudies kultūros centras), mokslo ir studijų įstaigos 

(Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 

Lietuvių katalikų mokslo akademija, Lietuvos istorijos institutas), kūrybinės sąjungos ir 

visuomeninės organizacijos (Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos muziejų asociacija, 

Lietuvių etninės kultūros draugija, Lietuvos kraštotyros draugija, Lietuvos ramuvų sąjunga) ir 

5 regioniniai Tarybos padaliniai. Šios kadencijos Tarybos personalinė sudėtis (žr. 1 priedą) 

Seimo buvo patvirtinta 2009 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. XI-436 (Žin., 2009, Nr. 117-

4995), Tarybos 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 Tarybos nariai neteko įgaliojimų remiantis Tarybos nuostatų 22 punktu, 

todėl juos delegavusios institucijos Tarybos prašymu delegavo į Tarybą kitus savo atstovus  

(Lietuvos muziejų asociacija vietoj Arūno Astramsko delegavo Dalią Bernotaitę-

Bieliauskienę, Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos taryba vietoj Arno Arlausko – 

Rūtą Vidžiūninenę). Naujų Tarybos narių įgaliojimus pagal Tarybos nuostatų 10 punktą turi 

patvirtinti LR Seimas, dėl to Taryba 2011-12-06 kreipėsi raštu Nr. S- 212 į Seimo Švietimo, 

mokslo ir kultūros komitetą, prašydama teikti Seimui tvirtinti iš naujo deleguotus Tarybos 

narius. 

Lietuvos etnografiniuose regionuose veikia Tarybos 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 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7025&p_d=34972&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=357951


 4

 

Lietuvos etninės kultūros globos taryba (toliau – Mažosios Lietuvos taryba). 2011 m., 

pasibaigus regioninių tarybų narių kadencijai, buvo renkami ir tvirtinami nauji nariai 2011– 

2014 m. kadencijai. Regioninių tarybų narių bendras skaičius siekia 123 narius (personalinę 

regioninių tarybų sudėtį žr. 2 priede). 

 Tarybos ir jos regioninių padalinių veiklą aptarnauja Tarybos sekretoriatas, kurį 

sudaro 10 etatų: 1 – Tarybos pirmininkas ir sekretoriato vadovas, 1 – vyriausias specialistas 

(vyr. buhalterė), 2 – vyrenieji specialistai, 6 – specialistai (iš jų 5 aptarnauja regionines 

tarybas). 

  

I. ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS VEIKLA 2011 M. 

 

2011 metai buvo antrieji šios kadencijos Tarybos veiklos metai.  

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

kas mėnesį (išskyrus liepos ir rugpjūčio mėn.).  

Tarp Tarybos posėdžių darbas vyko Tarybos sudarytose ekspertų darbo grupėse, 

atsakingose už tam tikrą veiklos sritį (darbo grupių sudėtį žr. Tarybos tinklapyje 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7025&p_d=93851&p_k=1). Ekspertų darbo grupės 

iš viso surengė 4 posėdžius, analizuodamos joms pavestus klausimus (darbo grupių posėdžių 

protokolų santraukas žr. 4 priede):  

 Tautinio paveldo produktų grupė – 1 posėdį;  

 Etnografinių regionų grupė – 1 posėdį; 

 Tarmių grupė – 1 posėdį; 

 Etninio turizmo grupė – 1 posėdį; 

Kitos darbo grupės, bendraudamos el. paštu, parengė išvadas, siūlymus, projektus: 

 Švietimo ir mokslo grupė – 1 išvadą; 

 Regionų kultūros programos projekto vertinimo grupė – 1 išvadą ir siūlymus; 

 EKGT ir VKPK funkcijų analizės grupė – 3 teisės aktų projektus (kartu su Seimo 

nariais); 

2011 m. Tarybos veikla buvo grindžiama 2011 m. kalendoriniu veiklos planu, 

patikslinant patvirtintu Tarybos 2011-02-08 posėdyje (žr. 5 priedą). Toliau pateikiama 

ataskaita palyginant suplanuotus ir 2011 m. įgyvendintus Tarybos darbus.  

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7025&p_d=93851&p_k=1
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1. TARYBOS SUPLANUOTŲ UŽDAVINIŲ 2011 M. ĮGYVENDINIMAS 

Tema Suplanuoti darbai Neplaniniai darbai Veiklos produktai
1
 Tarybos siūlymų realizacija 

1. Tarybos 

2011 m. 

strateginis 

veiklos planas 

 

1.1. Tarybos 2011 

m. strateginio 

veiklos plano 

tikslinimas
2
 

  2011-02-08 Taryba patvirtino patikslintą 2011 m. 

Tarybos veiklos planą; 

 2011-03-15 Taryba patvirtino lėšų poreikiu papildytą 

2011 m. Tarybos veiklos planą (žr. 5 priedą); 

 Raštas 2011-05-02 Nr. S-151 „Dėl Etninės kultūros 

globos tarybos asignavimų 2011 metams padidinimo“, 

adresuotas Seimo ŠMKK – prašant imtis priemonių, kad 

Tarybai 2011 m. skirti asignavimai būtų padidinti iki 406 

tūkst. Lt (pridedant 91 tūkst. Lt), nes turimi asignavimai 

nesudaro galimybių Tarybai vykdyti ekspertinės funkcijos, 

nepakanka darbo užmokesčio fondo. 

 

 

 

 

 Seimo ŠMKK į raštą 2011-05-02 Nr. 

S-151 neatsakė. 

1.2. Tarybos 2012–

2014 m. strateginio 

veiklos plano 

rengimas 

  Raštas 2011-06-27 Nr. S-166 „Dėl Etninės kultūros 

globos tarybos asignavimų 2012 metams“, adresuotas FM 

ministrei I. Šimonytei – prašant padidinti Tarybos 

asignavimus 2012 m. iki 425 tūkst. Lt (pridedant 95 tūkst. 

Lt), nes skiriama 315 tūkst. Lt suma nesudaro galimybių 

Tarybai vykdyti ekspertinės funkcijos, nepakanka darbo 

užmokesčio fondo, trūksta lėšų būtiniausioms išlaidoms; 

 Raštas 2011-09-08 Nr. S-178 „Dėl Etninės kultūros 

globos tarybos 2012–2014-ųjų metų strateginio veiklos 

plano projekto“, adresuotas FM – pateikiant Tarybos 

2012–2014 m. strateginio veiklos plano projektą (žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2964&p_k=1) ir 

prašant 2012 m. Tarybos asignavimus padidinti bent iki 

378 tūkst. Lt (pridedant 63 tūkst. Lt), kadangi trūksta lėšų 

Tarybos ekspertinėms funkcijoms vykdyti, darbuotojų 

 FM į raštą 2011-06-27 Nr. S-166 

neatsakė; 

 

 

 

 FM patvirtino Tarybos 2012–2014 m. 

strateginio veiklos plano projektą; 

 FM viceministras E. Žilevičius raštu 

2011-10-10 Nr. (2.33-01)-6K-1111125 

atsakė, kad planuojama Tarybai 2012 m. 

skirti 378 tūkst. Lt (t.y. pridedant 63 

tūkst. Lt); 

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

2
 Tarybos 2011-2013 m. strateginis veiklos planas buvo pateiktas FM raštu 2010-07-22 Nr. S-82. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2964&p_k=1
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atlyginimams ir kitoms būtiniausioms išlaidoms;  FM viceministras E. Žilevičius raštu 

2011-10-11 Nr. (2.34-02)-5K-1122684-

6K-1111203 pranešė, kad planuojama 

Tarybai 2012 m. skirti 370 tūkst. Lt (t.y. 

pridedant 55 tūkst. Lt); 

 

 

 Seimo ŠMKK posėdyje 2011-11-09 

buvo nutarta į Tarybos prašymą 2011-10-

28 Nr. S-197 neatsižvelgti; 

 Tvirtinant valstybės 2012 m. biudžetą 

Tarybai buvo skirta 355 tūkst. Lt 

(lyginant su 2011 m. asignavimais, 

pridėta 40 tūkst. Lt). 

   Raštas 2011-10-28 Nr. S-197 „Dėl Etninės kultūros 

globos tarybos asignavimų 2012 metams padidinimo“, 

adresuotas Seimo ŠMKK – prašant padidinti 

planuojamus Tarybos 2012 m. asignavimus nuo 370 

tūkst. Lt iki 420 tūkst. Lt, nes trūksta lėšų ekspertiniams 

darbams apmokėti ir būtiniausiai įrangai; 

 2011-11-09 Tarybos pirmininkė dalyvavo Seimo 

ŠMKK posėdyje svarstant pasiūlymus dėl 2012 m. 

biudžeto; 

 2011-12-13 Taryba svarstė Tarybos 2012-2014 m. 

strateginio veiklos plano projektą, kurį nutarė pakoreguoti 

gavus Tarybos asignavimų 2012 m. patvirtinimą 

(pakoreguotą projektą žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2964&p_k=1) 

 1.3. Tarybos 2012 

m. veiklos plano 

parengimas 

 2011-12-13 Taryba patvirtino Tarybos 2012 metų 

kalendorinį veiklos planą (žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2964&p_k=1 ). 

 Regioninės tarybos sudarė savo 

veiklos planus 2012 m. vadovaujantis 

Tarybos 2012 m. veiklos planu.  

2. Etninės 

kultūros 

plėtros 

valstybinė 

programa 

2010–2014 m. 

(toliau – 

Programa) 

2.1. Programos 

įgyvendinimo 2011 

m. koordinavimas 

kartu su KM 

  2011-01-11 Taryba, įgyvendindama Programos 

įgyvendinimo plano 5.1. priemonę, patvirtino su KM 

suderintą patikslintą etninės kultūros plėtros prioritetų 

2011 m. sąrašą; 

 Raštas 2011-03-07 Nr. S-134 „Dėl informacijos apie 

Etninės kultūros plėtros valstybinės 2010-2014 metų 

programos priemonių įgyvendinimą per 2010 metus“, 

adresuotas KM atsiliepiant į KM raštą 2011-02-23 Nr. 

S2-464 – rašte pateikta informacija apie Tarybos indėlį 

įgyvendinant Programą 2010 m.; 

 2011-04-29 Dzūkijos (Dainavos) taryba aptarė 

Programos įgyvendinimą Dieveniškių krašte ir pateikė 

siūlymus dėl jos plėtros Poškonių bendruomenei; 

 Į Tarybos išskirtus etninės kultūros 

plėtros prioritetus 2011 m. atsižvelgė 

regioninės tarybos, KM ir kai kurios 

savivaldybės, patvirtindamos etninės 

kultūros programas ir savo rajone 

įkurdamos Etninės kultūros tarybas; 

 KM įtraukė Tarybos pateiktą 

informaciją į bendrą ataskaitą apie 

Programos įgyvendinimą 2010 m.; 

 Pradėtas Poškonių bendruomenės 

bendradarbiavmas su Dzūkijos 

(Dainavos) taryba siekiant etninės 

kultūros plėtros; 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2964&p_k=1
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   2011-10-20 Suvalkijos (Sūduvos) taryba aptarė 

Programos įgyvendinimą Kalvarijos ir Marijampolės 

savivaldybėse;  

 2011-10-28 Dzūkijos (Dainavos) taryba teigiamai 

įvertino etninės kultūros veiklą Alytaus mieste, pasiūlė 

savivaldybei daugiau dėmesio skirti tarmių tradicijos 

išsaugojimui; 

 2011-11-03 Aukštaitijos taryba aptarė Programos 

įgyvendinimą Širvintų r. ir pateikė siūlymus savivaldybei; 

 2011-12-02 Dzūkijos (Dainavos) taryba aptarė 

etnokultūrinę veiklą Varėnos r., Dzūkijos nacionaliniame 

parke ir Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate; 

 2011-12-13 Taryba, įgyvendindama Programos  

įgyvendinimo plano 5.1. priemonę, patvirtino su KM 

suderintą etninės kultūros plėtros prioritetų 2012 m. sąrašą, 

kurį nutarė teikti regioninėms taryboms bei savivaldybėms; 

 2011-12-27 Suvalkijos (Sūduvos) taryba svarstė 

etninės kultūros programų rengimo 2012 m. savivaldybėse 

skatinimo klausimus. 

 Kalvarijos ir Marijampolės 

savivaldybės atsižvelgė į Suvalkijos 

(Sūduvos) tarybos siūlymus dėl 

Programos įgyvendinimo; 

 Alytaus m. savivaldybė atsižvelgė į 

Dzūkijos (Dainavos) tarybos siūlymus; 

 Širvintų r. savivaldybė atsižvelgė į 

Aukštaitijos tarybos siūlymus dėl 

Programos įgyvendinimo; 

 Varėnos r. savivaldybės, Dzūkijos 

nacionalinio parko ir Čepkelių rezervato 

atstovai teigiamai įvertino Dzūkijos 

(Dainavos) tarybos siūlymus;   

 Į Tarybos išskirtus etninės kultūros 

plėtros prioritetus 2012 m. atsižvelgė 

regioninės tarybos, KM ir kai kurios 

savivaldybės, patvirtindamos etninės 

kultūros programas. 

3. Etninės 

kultūros 

plėtros 

integravimas į 

bendrąją 

kultūros 

politiką 

Lietuvoje 

3.1. Siūlymų 

teikimas dėl 

Lietuvos kultūros 

politikos kaitos 

gairių priemonių 

plano projekto 

tobulinimo 

  2011-01-11 Taryba svarstė Lietuvos kultūros politikos 

kaitos gairių priemonių plano projektą ir pritarė 

posėdžio metu redaguotam Tarybos raštui; 

 Raštas 2011-01-11 Nr. S-1 „Dėl Lietuvos kultūros 

politikos kaitos gairių priemonių plano projekto“, 

adresuotas KM ministrui A. Gelūnui – pateikiant išvadą, 

kad projekte trūksta dėmesio etninei kultūrai, 

nematerialiam paveldui, mėgėjų menui, etninėse žemėse 

gyvenančių užsienio lietuvių kultūrai, išsamiau žr. 
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1. 

 

 

 

 KM į Tarybos raštą 2011-01-11 Nr. S-

1 neatsakė, Lietuvos kultūros politikos 

kaitos gairių priemonių planas buvo 

patvirtintas neatsižvelgus į Tarybos 

pastabas ir siūlymus. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1
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3.2. Viešų diskusijų 

dėl etninės kultūros 

integravimo į 

bendrąją kultūros 

politiką Lietuvoje 

inicijavimas 

  2011-01-11 Taryba nutarė surengti Tarybos susitikimą 

su LLKC vadovybe ir aptarti viešų diskusijų inicijavimą 

dėl etninės kultūros integravimo į bendrąją kultūros politiką 

Lietuvoje; 

 2011-02-07 Tarybos atstovai susitiko su LLKC 

direktorium S. Liausa ir aptarė aktualiausius etninės 

kultūros integravimo į bendrąją kultūros politiką klausimus; 

 2011-02-08 Taryba svarstė, kaip pasirengti viešoms 

diskusijoms etninės kultūros klausimais;  

 2011-06-23 laikraštyje ir portale „Lietuvos žinios“ buvo 

paskelbtas pokalbis „Ar svarbi tautinė kultūra?“, kuriame 

dalyvavo Tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė, KM 

ministras A. Gelūnas, LLKC direktorius S. Liausa, 

Prezidentės patarėja V. Būdienė, muzikologė Z. 

Kelmickaitė ir politikos apžvalgininkas A. Medalinskas; 

 2011-11-24 Tarybos pirmininkė Aleksandro Stulginskio 

universitete per prof. O. Voverienės knygos „Tautotyros 

etiudai“ pristatymą skaitė pranešimą „Etninės kultūros 

plėtros perspektyvos Lietuvoje“. 

 

 

 

 Buvo priimti bendri sprendimai su 

LLKC vadovybe dėl etninės kultūros 

integravimo į bendrąją kultūros politiką 

aktualinimo; 

 Diskusija buvo paviešinta plačiajai 

visuomenei, žr. internete 
http://www.lzinios.lt/Komentarai-ir-

debatai/Ar-svarbi-tautine-kultura ir 

http://alkas.lt/2011/06/23/kulturos-ministras-

a-gelunas-mes-esame-pries-etnines-kulturos-

globos-tarybos-sujungima-su-valstybine-

paveldo-komisija/; 

 Etninės kultūros plėtros problemos 

buvo pagarsintos renginio Aleksandro 

Stulginskio universitete dalyviams. 

3.3. Lietuvos meno 

tarybos įstatymo 

projekto analizė ir 

vertinimas 

 Raštas 2011-08-09 Nr. S-173 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Lietuvos meno tarybos įstatymo projekto“, 

adresuotas KM ministrui A. Gelūnui – pateikiant išvadą, 

kad nėra aiškus planuojamos naujos institucijos santykis 

su jau esančiomis kultūros tarybomis, jos sudarymo 

principai neužtikrina visų kultūros sričių (tame tarpe ir 

etninės kultūros) atstovavimo ir ekspertinės kompetencijos, 

pavadinimas yra pernelyg siauras, projektas turi daug kitų 

esminių trūkumų, išsamiau žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1 ; 

 KM raštu 2011-08-09 Nr. S2-2563 

atsakė į Tarybos raštą 2011-08-09 Nr. S-

173, jog tobulinant projektą į Tarybos 

pastabas iš dalies atsižvelgta; 

 Tarybos išvada apie Lietuvos menų 

tarybos įstatymo projektą buvo paviešinta 

internete, žr. 
http://alkas.lt/2011/08/11/etnines-kulturos-

globos-taryba-nurode-lietuvos-menu-

istatymo-projekto-trukumus/#more-30795; 

http://www.lzinios.lt/Komentarai-ir-debatai/Ar-svarbi-tautine-kultura
http://www.lzinios.lt/Komentarai-ir-debatai/Ar-svarbi-tautine-kultura
http://alkas.lt/2011/06/23/kulturos-ministras-a-gelunas-mes-esame-pries-etnines-kulturos-globos-tarybos-sujungima-su-valstybine-paveldo-komisija/
http://alkas.lt/2011/06/23/kulturos-ministras-a-gelunas-mes-esame-pries-etnines-kulturos-globos-tarybos-sujungima-su-valstybine-paveldo-komisija/
http://alkas.lt/2011/06/23/kulturos-ministras-a-gelunas-mes-esame-pries-etnines-kulturos-globos-tarybos-sujungima-su-valstybine-paveldo-komisija/
http://alkas.lt/2011/06/23/kulturos-ministras-a-gelunas-mes-esame-pries-etnines-kulturos-globos-tarybos-sujungima-su-valstybine-paveldo-komisija/
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1
http://alkas.lt/2011/08/11/etnines-kulturos-globos-taryba-nurode-lietuvos-menu-istatymo-projekto-trukumus/#more-30795
http://alkas.lt/2011/08/11/etnines-kulturos-globos-taryba-nurode-lietuvos-menu-istatymo-projekto-trukumus/#more-30795
http://alkas.lt/2011/08/11/etnines-kulturos-globos-taryba-nurode-lietuvos-menu-istatymo-projekto-trukumus/#more-30795
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  2011-09-13 Taryba svarstė Lietuvos menų tarybos 

įstatymo projektą Nr. XIP-3469 ir jam nepritarė; 

 2011-10-11 Taryba nutarė siūlyti Seimui atmesti 

Lietuvos menų tarybos įstatymo projektą Nr. XIP-3469, 

pritarti alternatyvaus projekto rengimui. 

 2011-09-27 Seimas nepritarė Lietuvos 

menų tarybos įstatymo projektui XIP-

3469 ir nutarė grąžinti rengėjams 

tobulinti; 

 2011-12-15 Seimo narys G. Songaila 

užregistravo alternatyvų Kultūros 

įstatymo projektą Nr. XIP-3914, kurio 

rengime dalyvavo Tarybos nariai J. 

Rudzinskas ir V. Tumėnas. 

 3.4. Kultūros 

tarybos įstatymo 

projekto ir 

alternatyvaus 

projekto vertinimas 

 2011-12-13 Taryba svarstė Kultūros tarybos įstatymo 

projektą Nr. XIP-3469(2) ir alternatyvų Lietuvos 

Respublikos kultūros įstatymo projektą Nr. XIP-3914(2), 

pritarė pastarajam. 

 2011-12-15 apie 150 kultūros veikėjų 

išplatino viešą pareiškimą, ragindami 

Seimą svarstyti alternatyvų projektą Nr. 

XIP-3914(2), žr. išsamiau internete 
http://alkas.lt/2011/12/15/lietuvos-kulturos-

veikejai-ragina-seima-neignoruoti-ju-

parengto-lietuvos-kulturos-istatymo-projekto/. 

  3.5. Regionų 

kultūros plėtros 

programos 2011-

2020 m. projekto 

analizė ir 

vertinimas 

 2011-06-14 Taryba patvirtino darbo grupę Regionų 

kultūros plėtros programos 2011-2020 m. ir priemonių 

plano (toliau – Regionų kultūros programa) projektams 

vertinti, nutarė grupės išvadas teikti KM; 

 

 Raštas 2011-06-21 Nr. S-165 „Dėl Regionų kultūros 

plėtros 2011-2020 metų programos ir jos įgyvendinimo 

priemonių plano 2012-2014 metams projektų“, adresuotas 

KM ministrui A. Gelūnui – pateikiant išvadą, kad 

projektai turi būti iš esmės tobulinami vadovaujantis ET 

išvadomis bei atsižvelgiant į Lietuvos poreikius, siūlant 

keisti regiono apibrėžtį, įvairovės bei plėtros traktavimą, 

įtvirtinti etninės kultūros, tautiškumo ir tautinės savimonės 

reikšmę, proporcingiau apskaičiuoti programos 

įgyvendinimui 2012-2014 m. reikalingų lėšų poreikį ir kt., 

žr. http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1; 

 KM į Tarybos raštą 2011-06-21 Nr. S-

165 neatsakė; 

http://alkas.lt/2011/12/15/lietuvos-kulturos-veikejai-ragina-seima-neignoruoti-ju-parengto-lietuvos-kulturos-istatymo-projekto/
http://alkas.lt/2011/12/15/lietuvos-kulturos-veikejai-ragina-seima-neignoruoti-ju-parengto-lietuvos-kulturos-istatymo-projekto/
http://alkas.lt/2011/12/15/lietuvos-kulturos-veikejai-ragina-seima-neignoruoti-ju-parengto-lietuvos-kulturos-istatymo-projekto/
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1
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   2011-09-13 Taryba nutarė pateikti raštą dėl Regionų 

kultūros programos projekto trūkumų Seimo ŠMKK 

pirmininkui V. Stundžiui, pakartotinai – KM ministrui A. 

Gelūnui; 

 2011-10-11 Taryba nutarė patobulinti Tarybos raštą dėl 

Regionų kultūros programos projekto vertinimo, jame 

labiau akcentuoti nepakankamą dėmesį etninei kultūrai, 

mėgėjų menui bei etnografiniams regionams; 

 Raštas 2011-10-18 Nr. S-192 „Dėl Regionų kultūros 

plėtros 2011-2020 metų programos ir jos įgyvendinimo 

priemonių plano 2012-2014 metams projektų“, adresuotas 

Ministrui pirmininkui A. Kubiliui, Seimo ŠMKK 

pirmininkui V. Stundžiui ir kitiems komiteto nariams – 

prašant atkreipti dėmesį į Tarybos pateiktas pastabas dėl 

Regionų programos projekto trūkumų ir būtinybę jį iš esmės 

tobulinti, išsamiau žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1; 

 2011-11-08 Taryba nutarė parengti raštą KM ir 

Vyriausybei dėl Regionų programos projekto siekiant 

tikslesnio atsakymo, kodėl šiuose teisės aktuose 

eliminuojama etninė kultūra ir mėgėjų menas, šioms sritims 

nėra numatyta lėšų; 

 Raštas 2011-11-14 Nr. S-204 „Dėl Regionų kultūros 

plėtros 2011-2020 metų programos“, adresuotas KM 

ministrui A. Gelūnui – prašant pateikti duomenis, kiek 

lėšų pagal Etninės kultūros plėtros valstybinę 2010-2014 

m. programą (toliau – Etninės kultūros programa) ir Mėgėjų 

meno plėtros 2010-2016 metų strategiją (toliau – Meno 

mėgėjų strategija) iš KM biudžeto buvo skirta 2011 m. ir 

planuojama skirti 2012 m.; 

 

 

 

 

 

 

 Seimo ŠMKK į Tarybos raštą 2011-

10-18 Nr. S-192 neatsakė; 

 KM ministras 2011-10-19 įsakymu 

Nr. Nr.ĮV-639 patvirtino Regionų 

kultūros programą neatsižvelgus į 

esminius Tarybos siūlymus; 

 KM, vykdydama Ministro Pirmininko 

kanclerio pavaduotojo pavedimą, atsakė 

Tarybai raštu 2011-10-27 Nr. S2-20709, 

kad etninės kultūros ir mėgėjų meno 

sritys turi patvirtintas programas (Etninės 

kultūros plėtros valstybinę 2010-2014 m. 

programą, Mėgėjų meno plėtros 2010-

2016 m. strategiją, Dainų Švenčių 

tradicijos tęstinumo 2007-2011 m. bei 

kitų institucijų parengtas programas), 

todėl negali būti dubliuojamos naujame 

dokumente; 

 KM raštu 2011-11-28 Nr. S2-2942 

atsakė į Tarybos raštą 2011-11-14 Nr. S-

204, kad Mėgėjų meno strategijai 

įgyvendinti skirta 1077 tūkst. Lt 

(nepatikslinant etninės kultūros dalies), 

tačiau apie Etninės kultūros programos 

finansavimą neatsakė. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1
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    2011-12-13 Taryba, įvertinusi KM atsakymą į Tarybos 

paklausimą apie etninės kultūros finansavimą 2011 m. ir 

2012 m. pagal Etninės kultūros programą ir Mėgėjų meno 

strategiją kaip pernelyg aptakų ir neaiškų, nutarė atlikti 

tikslesnę lėšų skyrimo šioms programoms analizę. 

 

  3.6. Tarybos ir 

VKPK naikinimo ir 

naujos institucijos – 

Valstybinės 

kultūros paveldo ir 

etninės kultūros 

globos tarybos –

steigimo projektų 

vertinimas, 

alternatyvių 

siūlymų rengimas 

 2011-01-11 Taryba patvirtino darbo grupę, kuriai 

pavedė išanalizuoti Tarybos ir VKPK funkcijas; 

 2011-02-24 Tarybos nariai dalyvavo LKPI surengtoje 

diskusijoje „Kultūros institucijų reformos prielaidos“, 

kurioje pasisakė prieš planus naikinti Tarybą ir VKPK; 

 2011-04-12 Taryba pritarė D. Urbanavičienės 

išvadoms apie etninės kultūros, materialaus ir 

nematerialaus paveldo teisinę bazę (išsamiau žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1)

, nutarė pateikti Seimui tarptautinę rekomendaciją dėl 

nematerialaus kultūros paveldo apsaugos bei ją 

paviešinti; 

 Raštas 2011-05-31 Nr. S-158 „Dėl tarptautinės 

rekomendacijos nematerialaus ir materialaus paveldo 

apsaugos klausimu“, adresuotas Seimo pirmininkei I. 

Degutienei ir kitiems Seimo valdybos nariams – 

pateikiant tarptautinę rekomendaciją, išsamiau žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1; 

 Raštas 2011-06-06 Nr. S-159 „Dėl Etninės kultūros 

globos tarybos panaikinimo projekto“, adresuotas Seimo 

pirmininkei I. Degutienei ir kitiems Seimo nariams – 

prašant atmesti teisės aktų pakeitimo projektus Nr. XIP-

3274, XIP-3275, XIP-3276, XIP-3277, XIP-3278 dėl 

esminių trūkumų, išsamiau žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1; 

 

 LKPI surengtos diskusijos inicijavimo 

priežastys aptartos internete, žr. 

http://alkas.lt/2011/02/24/j-vaiskunas-

kulturos-instituciju-reforma-ar-rupestis-

savikuniais/; 

 

 

 

 

 

 Seimo kanceliarijos atsakymas 2011-06-

06 S-2011-4969, kad pavedama Seimo 

ŠMKK susipažinti su Tarybos raštu 

2011-05-31 Nr. S-158; 

 

 Atsakymas į Tarybos raštą 2011-06-06 

Nr. S-159 negautas; 

 2011-06-06 Lietuvos meno kūrėjų 

asociacijos taryba kreipėsi į Seimo ŠMKK 

pirmininką V. Stundį dėl Tarybos 

savarankiško statuso išsaugojimo; 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1
http://alkas.lt/2011/02/24/j-vaiskunas-kulturos-instituciju-reforma-ar-rupestis-savikuniais/
http://alkas.lt/2011/02/24/j-vaiskunas-kulturos-instituciju-reforma-ar-rupestis-savikuniais/
http://alkas.lt/2011/02/24/j-vaiskunas-kulturos-instituciju-reforma-ar-rupestis-savikuniais/
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   Raštas 2011-06-09 Nr. S-162 Seimo KRK „Dėl 

Etninės kultūros globos tarybos panaikinimo projekto“ – 

prašant dėl esminių trūkumų atmesti teisės aktų 

pakeitimo projektus Nr. XIP-3274, XIP-3275, XIP-3276, 

XIP-3277, XIP-3278; 

 2011-06-08 Tarybos pirmininkė dalyvavo LRT laidoje 

„Toks gyvenimas“, skirtoje aptarti ketinimus naikinti 

Tarybą ir VKPK, žr. internete 

http://alkas.lt/2011/06/08/klausykite-zitos-kelmickaites-

radijo-laidos-apie-ketinimus-sunaikinti-etnines-kulturos-

globos-taryba-ir-valstybine-kulturos-paveldo-komisija-

tiesiogine-transliacija/#more-23607; 

 2011-06-14 Taryba svarstė Seime užregistruotą 

Valstybinės kultūros paveldo ir etninės kultūros globos 

tarybos įstatymo projektą Nr. XIP-3274, priėmė sprendimą 

jam nepritarti ir parengti Etninės kultūros globos tarybos 

įstatymo projektą, Etninės kultūros globos tarybos naujos 

redakcijos nuostatų projektą ir Etninės kultūros valstybinės 

globos pagrindų įstatymo keitimo projektą; 

 2011-06-15 Tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė ir 

pavaduotojas V. Tumėnas susitiko su įvairiomis Seimo 

frakcijomis, aiškino projektų Nr. XIP-3274, XIP-3275, 

XIP-3276, XIP-3277, XIP-3278 trūkumus; 

 Raštas 2011-09-06 Nr. S-177 „Dėl Etninės kultūros 

globos tarybos ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos 

panaikinimo projekto“, adresuotas Seimo ŠMKK 

pirmininkui V. Stundžiui – pateikiant svarbiausius 

projekto trūkumus, išsamiau žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1; 

 Seimo KRK raštu 2011-06-20 Nr. 

S2011-5503 atsakė, kad projektai Nr. 

XIP-3274, XIP-3275, XIP-3276, XIP-

3277, XIP-3278 perkeliami svarstyti 

vėlesniam laikotarpiui, juos Seimo KRK 

svarstys, kai gaus Seimo nurodymą; 

 2011-06-07 apie 200 Lietuvos kultūros 

ir mokslo veikėjų išplatino Viešą 

kreipimąsi į Seimą dėl svarbiausių 

paveldo ir etninės kultūros institucijų 

naikinimo, žr. internete 

http://alkas.lt/2011/06/07/lietuvos-

kulturos-ir-mokslo-veikejai-priestarauja-

svarbiausiu-paveldo-ir-etnines-kulturos-

instituciju-naikinimui/; 

 Seimo ŠMKK atsakymas į raštą 

2011-09-06 Nr. S-177 negautas; 

 

http://alkas.lt/2011/06/08/klausykite-zitos-kelmickaites-radijo-laidos-apie-ketinimus-sunaikinti-etnines-kulturos-globos-taryba-ir-valstybine-kulturos-paveldo-komisija-tiesiogine-transliacija/#more-23607
http://alkas.lt/2011/06/08/klausykite-zitos-kelmickaites-radijo-laidos-apie-ketinimus-sunaikinti-etnines-kulturos-globos-taryba-ir-valstybine-kulturos-paveldo-komisija-tiesiogine-transliacija/#more-23607
http://alkas.lt/2011/06/08/klausykite-zitos-kelmickaites-radijo-laidos-apie-ketinimus-sunaikinti-etnines-kulturos-globos-taryba-ir-valstybine-kulturos-paveldo-komisija-tiesiogine-transliacija/#more-23607
http://alkas.lt/2011/06/08/klausykite-zitos-kelmickaites-radijo-laidos-apie-ketinimus-sunaikinti-etnines-kulturos-globos-taryba-ir-valstybine-kulturos-paveldo-komisija-tiesiogine-transliacija/#more-23607
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1
http://alkas.lt/2011/06/07/lietuvos-kulturos-ir-mokslo-veikejai-priestarauja-svarbiausiu-paveldo-ir-etnines-kulturos-instituciju-naikinimui/
http://alkas.lt/2011/06/07/lietuvos-kulturos-ir-mokslo-veikejai-priestarauja-svarbiausiu-paveldo-ir-etnines-kulturos-instituciju-naikinimui/
http://alkas.lt/2011/06/07/lietuvos-kulturos-ir-mokslo-veikejai-priestarauja-svarbiausiu-paveldo-ir-etnines-kulturos-instituciju-naikinimui/
http://alkas.lt/2011/06/07/lietuvos-kulturos-ir-mokslo-veikejai-priestarauja-svarbiausiu-paveldo-ir-etnines-kulturos-instituciju-naikinimui/
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    Raštas  2011-09-09  Nr. S-181 „Dėl Etninės kultūros 

globos tarybos ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos 

panaikinimo projekto“, adresuotas Seimo valdybos  

nariams – prašant teisės aktų pakeitimo projektus Nr. XIP-

3274, XIP-3275, XIP-3276, XIP-3277, XIP-3278 išbraukti 

iš Seimo rudens sesijos darbotvarkės, išsamiau žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1; 

 2011-09-13 Taryba nutarė teikti Seimo nariams Etninės 

kultūros globos tarybos įstatymo projektą, Etninės kultūros 

globos tarybos naujos redakcijos nuostatų projektą ir 

Etninės kultūros globos pagrindų įstatymo keitimo 

projektą; 

 2011-09-27 per plenarinį Seimo 

posėdį projektai Nr. XIP-3274, XIP-

3275, XIP-3276, XIP-3277, XIP-3278 

buvo išbraukti iš Seimo darbotvarkės; 

 2011-09-20 Seimo nariai, 

atsižvelgdami į Tarybos parentus 

siūlymus, užregistravo alternatyvius 

projektus Nr. XIP-3618, XIP-3619, XIP-

3620 (žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.s

usije_l?p_id=406711); 

 2011-11-15 Seimas nepritarė 

projektams Nr. XIP-3274, XIP-3275, 

XIP-3276, XIP-3277, XIP-3278 ir pritarė 

alternatyvių projektų Nr. XIP-3618, 

XIP-3619, XIP-3620 pateikimui, žr. 

internete http://alkas.lt/2011/11/15/j-

markeviciene-v-tumenas-j-vaiskunas-kas-

siekia-silpninti-lietuvos-etnines-kulturos-

ir-paveldo-valstybine-apsauga-video-

tiesiogine-transliacija/#more-42223 

4. Etninės 

kultūros 

fondas 

4.1. Etninės 

kultūros fondo 

steigimo 

inicijavimas 

(galimybių analizė 

ir siūlymų 

teikimas) 

  2011-06-14 Taryba nutarė parengti Etninės kultūros 

valstybinės globos pagrindų įstatymo keitimo projektą, 

kuriuo vėl į šį įstatymą būtų grąžintas Etninės kultūros 

plėtros fondo steigimą  ir veiklą reglamentuojantis 

straipsnis, išbrauktas iš įstatymo 2004 m. 

 2011-09-20 Seimo nariai užregistravo 

Etninės kultūros valstybinės globos 

pagrindų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo 

ir papildymo 11 straipsniu įstatymo 

projektą Nr. XIP-3620, parengtą 

atsižvelgiant į Tarybos narių siūlymus (žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.s

howdoc_l?p_id=406714). Projekto 

pateikimui Seimas pritarė 2011-11-15. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=406711
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=406711
http://alkas.lt/2011/11/15/j-markeviciene-v-tumenas-j-vaiskunas-kas-siekia-silpninti-lietuvos-etnines-kulturos-ir-paveldo-valstybine-apsauga-video-tiesiogine-transliacija/#more-42223
http://alkas.lt/2011/11/15/j-markeviciene-v-tumenas-j-vaiskunas-kas-siekia-silpninti-lietuvos-etnines-kulturos-ir-paveldo-valstybine-apsauga-video-tiesiogine-transliacija/#more-42223
http://alkas.lt/2011/11/15/j-markeviciene-v-tumenas-j-vaiskunas-kas-siekia-silpninti-lietuvos-etnines-kulturos-ir-paveldo-valstybine-apsauga-video-tiesiogine-transliacija/#more-42223
http://alkas.lt/2011/11/15/j-markeviciene-v-tumenas-j-vaiskunas-kas-siekia-silpninti-lietuvos-etnines-kulturos-ir-paveldo-valstybine-apsauga-video-tiesiogine-transliacija/#more-42223
http://alkas.lt/2011/11/15/j-markeviciene-v-tumenas-j-vaiskunas-kas-siekia-silpninti-lietuvos-etnines-kulturos-ir-paveldo-valstybine-apsauga-video-tiesiogine-transliacija/#more-42223
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=406714
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=406714
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5. Etnografinių 

regionų globa 

 

5.1. Tarybos 

padalinių – 

regioninių tarybų – 

darbo reglamentų 

tobulinimas pagal 

Pavyzdinį 

regioninių tarybų 

darbo reglamentą ir 

tvirtinimas 

  2011-01-11 Taryba patvirtino Suvalkijos (Sūduvos) ir 

Dzūkijos (Dainavos) regioninių tarybų pasiūlytų 

institucijų, teikiančių kandidatus naujai kadencijai, 

patikslintus sąrašus; 

 2011-03-15 Taryba patvirtino institucijų ir 

organizacijų, deleguojančių atstovus į Dzūkijos 

(Dainavos) ir Žemaitijos etninės kultūros globos 

tarybas, patikslintus sąrašus; 

 2011-03-15 Taryba patvirtino Dzūkijos, Aukštaitijos, 

Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos regioninių tarybų darbo 

reglamentus; 

 2011-04-12 Taryba patvirtino Suvalkijos (Sūduvos) 

regioninės tarybos darbo reglamentą; 

 2011-05-10 Taryba patvirtino regioninių tarybų darbo 

reglamentus, papildytus būstinių adresais. 

 Tarybos patvirtintos institucijos 

delegavo savo atstovus į regionines 

tarybas, dalyvauja jų veikloje; 

 

 

 

 

 Regioninės tarybos savo veikloje 

vadovaujasi Tarybos patvirtintais darbo 

reglamentais.  

 5.2. Kitų nutarimų 

dėl regioninių 

tarybų darbo 

organizavimo 

priėmimas 

 2011-05-10 Taryba patvirtino regioninių tarybų 

pirmininkus 4 metų kadencijai; 

 2011-11-08 Taryboje surengtas bendras regioninių 

tarybų pirmininkų ir specialistų posėdis, kurio metu buvo 

aptartos regioninių tarybų veiklos problemos; 

 2011-11-08 Taryba svarstė regioninių tarybų veiklą ir 

problemas, nutarė kiekvienai regioninei tarybai atidaryti 

atskirą sąskaitą, 2012 m. organizuoti bendrą visų regioninių 

tarybų posėdį; 

 2011-11-08 Taryba patvirtino Aukštaitijos tarybos narę 

D. Medvedevienę (vietoj atsistatydinusio A. Astramsko). 

 Užbaigtas naujos kadencijos 

regioninių tarybų sudarymas, sudarytos 

geresnės sąlygos regioninių tarybų 

veiklos plėtrai. 
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 5.3. Etninės 

kultūros būklės 

stebėsena 

etnografiniuose 

regiuonuose 

 2011-03-15 Taryba patvirtino visoms regioninėms 

taryboms vieningą etninės kultūros plėtros 

etnografiniuose regionuose stebėsenos lentelę, 

įpareigojo regionines tarybas sudaryti etnografiniuose 

regionuose veikiančių institucijų ir visuomeninių 

organizacijų, susijusių su etninės kultūros plėtra, 

sąrašus; 

 2011-11-08 Taryboje bendrame regioninių tarybų 

specialistų ir pirmininkų posėdyje buvo nutarta vykdyti 

etninės kultūros būklės etnografiniuose regionuose 

stebėseną pagal Tarybos pasiūlytą modelį, telkti bendrai 

veiklai regione veikiančias institucijas ir organizacijas; 

 2011-11-24 Mažosios Lietuvos taryba svarstė 

etnokultūrinių renginių stebėsenos regione organizavimo 

klausimą; 

 2011-12-12 Žemaitijos taryba pritarė Tarybos 

pasiūlytam regioninių tarybų veiklos intensyvinimo 

planui. 

 Užmegzti ryšiai su etnografiniuose 

regionuose veikiančiomis institucijomis 

ir visuomeninėmis organizacijomis, 

susijusiomis su etninės kultūros plėtra, 

bet nepatenkančiomis į regioninių 

tarybų sudėtį; 

 Suintensyvinta etninės kultūros 

būklės etnografiniuose regionuose 

stebėsena pasitelkiant regioninių tarybų 

dalyvius. 

5.4. Etnografinių 

regionų statuso 

įtvirtinimo 

inicijavimas 

  2011-03-04 Regionų grupė svarstė etnografinių 

regionų kaip kultūrinių Lietuvos regionų įteisinimo 

klausimą, priėmė nutarimus dėl etnografinių regionų 

žemėlapio tikslinimo, papildymo ir tvirtinimo (išsamiau 

žr. 4 priede); 

 2011-03-14 Tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė 

susitiko su 2003 m. Tarybos užsakymu sudaryto 

etnografinių regionų žemėlapio (žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2231&p_d=2896

7&p_k=1 ) autoriumi dr. Ž. Šakniu ir patikslino žemėlapio 

sudarymo principus, aptarė naujausių regioninės savimonės 

tyrimų rezultatus; 

 Taryba tikslina 2003 m. Tarybos 

užsakymu sudarytą etnografinių regionų 

žemėlapį, pradėjo kaupti įvairius 

etnografinių regionų žemėlapius 

komplekto sudarymui; 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2231&p_d=28967&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2231&p_d=28967&p_k=1
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   2011-03-15 Taryba patvirtino etnografinių regionų 

žemėlapio sudarymo bei tikslinimo principus (išsamiau 

žr. 3 priedą); 

 2011-03-22 Suvalkijos (Sūduvos) taryba svarstė 

etnografinių regionų statuso įtvirtinimo klausimą ir 

pasiūlė Tarybai inicijuoti etnografinių regionų 

žemėlapių komplekto sudarymą siekiant visapusiško 

etnografinių regionų atskleidimo;  

 2011-04-12 Taryba nutarė inicijuoti etnografinių 

regionų žemėlapių komplektų sudarymą; 

 2011-05-03 Mažosios Lietuvos taryba svarstė savo 

regiono nepakankamo statuso problemą ir nutarė savo 

regioną plačiau populiarinti renginių metu ir 

informacinėmis priemonėmis; 

 2011-09-13 Taryba nutarė kreiptis į Terminų banką dėl 

su regioniškumu susijusių sąvokų nustatymo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Populiarinant Mažosios Lietuvos 

regioną, jis palaipsniui įsitvirtina 

bendroje Lietuvos etnografinių regionų 

struktūroje; 

 Rengiami Tarybos siūlymai dėl su 

regioniškumu susijusių sąvokų (pvz., 

kultūrinis regionas) nustatymo. 

5.5. Siūlymų dėl 

administracinės-

teritorinės reformos 

teikimas 

  2011-03-15 Taryba nutarė pateikti regioninėms 

taryboms svarstyti tris galimo teritorinio administracinio 

skirstymo remiantis etnografiniais regionais modelius, 

žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1; 

 2011-11-30 Žemaitijos taryba svarstė Tarybos 

pateiktus teritorinio administracinio skirstymo remiantis 

etnografiniais regionais modelius ir pritarė C modeliui. 

 Pradėtos diskusijos dėl teritorinio 

administracinio skirstymo remiantis 

etnografiniais regionais regionuose 

tęsiamos ir intensyvinamos 2012 m. 

6. Tarmių 

gyvoji tradicija 

 

6.1. Pasirengimas 

Tarmių metams – 

jiems skirtos 

valstybinės 

programos 

rengimas 

  2011-09-20 Tarmių grupė svarstė, kaip paspartinti 2013 

m. paskelbimą Tarmių metais, parengė siūlymus dėl Tarmių 

metų programos (išsamiau žr. 4 priedą); 

 2011-11-30 Žemaitijos taryba nutarė kreiptis į Seimo 

narius raginant 2013 m. paskelbti Tarmių metais; 

 Prašant Tarybos ekspertams, Seimo 

narys V. Dautartas  kreipėsi į Seimo 

pirmininkę I. Degutienę prašydamas 

skubos tvarka Tarmių metų klausimą 

įtraukti į Seimo darbotvarkę, tačiau 

teigiamo atsakymo nesulaukė; 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1
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  2011-10-11 Taryba nutarė pakartotinai kreiptis į Seimą, 

prašant 2013 m. paskelbti Tarmių metais, įtraukiant į 

prašymą mokinių apklausos dėl tarmių vartojimo duomenų 

išvadas; 

 2011-11-03 Aukštaitijos taryba nutarė pakartotinai 

kreiptis į Seimo narius raginant 2013 m. paskelbti 

Tarmių metais; 

 2011-11-24 Mažosios Lietuvos taryba pritarė Tarybos 

siūlymui dėl 2013 m. paskelbimo Tarmių metais. 

 47 Seimo nariai atsiliepė į Tarybos ir 

regioninių tarybų prašymą inicijuoti 2013 

m. paskelbti Tarmių metais ir pasiūlė 

Seimui šį klausimą svarstyti skubos 

tvarka;  

 2011-12-06 Seimas svarstė nutarimo  

„Dėl 2013 metų paskelbimo Tarmių 

metais“ projektą Nr. XIP-2391(5) ir jam 

pritarė, galutinį sprendimą nutarė 

svarstyti 2011-12-23 (atidėta 2012 m. 

pavasario sesijai). 

6.2. Tarmių 

tradicijos tyrimo 

„Jaunimas ir 

tarmės“ 

apibendrinimas ir 

išvadų teikimas 

  2011-04-20 Suvalkijos (Sūduvos) taryba nutarė 

pratęsti apklausą dėl tarmių gyvosios tradicijos būklės 

nustatymo moksleivių tarpe; 

Dėl lėšų stokos darbas įgyvendintas iš dalies – užbaigtas 

anketavimas, apibendrinta didžioji dalis anketų, tačiau 

ekspertinės išvados apibendrinant iš visos Lietuvos gautus 

duomenis dar neparengtos. 

 Tarybos parengtomis anketomis 

pasinaudojo Šiaulių pedagogai ir 

moksleiviai rengdami pranešimus apie 

tarmių būklę Šiauliuose per 2011-03-09 

Šiauliuose surengtą konferenciją 

„Mokslininkas – mokytojas – mokinys: 

tautiškumas šiandienos sociokultūrinėje 

aplinkoje“. 

6.3. Tarmių 

gyvosios tradicijos 

problemų tyrimas ir 

siūlymų dėl jų 

sprendimo teikimas 

  2011-05-03 Mažosios Lietuvos taryba svarstė tarmių 

tradicijos savo regione problemas ir nutarė jas spręsti 

inicijuojant tyrimus, seminarus, tarmių gyvąją tradiciją 

propaguojančius renginius; 

 2011-11-24 Mažosios Lietuvos taryba nutarė 

inicijuoti tarmių populiarinimą pasitelkiant įvairias formas; 

 2011-11-03 Aukštaitijos taryba svarstė Tarmių apsaugos 

ir sklaidos situaciją Širvintų ir Kupiškio rajonuose, nutarė 

inicijuoti Aukštaitijos institucijų bendradarbiavimą siekiant 

skatinti gimtosios tarmės vartojimą. 

 Į tarmių tradicijos Mažojoje Lietuvoje 

problemų sprendimą įtraukiamos regiono 

mokslo ir kultūros įstaigos, savivaldybės; 

pradėtas tarmių gyvosios tradicijos 

populiarinimas regione;   

 Aukštaitijos regiono kai kurios 

savivaldybės, jose veikiančios institucijos 

atsižvelgė į Aukštaitijos tarybos 

siūlymus. 
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7. Etninės 

kultūros 

ugdymo plėtra 

 

7.1. Etnokultūrinio 

ugdymo mokytojų 

sąvado, aukštųjų 

mokyklų, 

rengiančių 

etnospecialistus ir 

etnomokytojus, 

sąvado parengimas 

ir teikimas ŠMM 

informacinių 

technologijų skyriui 

 Įgyvendinta iš dalies – sąvadai sudaryti, tačiau jų 

pateikimas ŠMM informacinių technologijų skyriui atidėtas 

2012 m., kai bus atlikti patikslinimai ir suderinta sąvadų 

pateikimo tvarka. 

 

 
7.2. Ikimokyklinių 

įstaigų apklausos 

dėl etnokultūrinio 

ugdymo 

organizavimas  

 2011-10-11 Taryba nutarė organizuoti ikimokyklinių 

įstaigų apklausą dėl etnokultūrinio ugdymo remiantis UPC 

2010 m. parengtu klausimynu, sudaryti etnokultūrinės 

krypties ikimokyklinių įstaigų sąvadą. Užpildytas anketas 

prašyta pateikti Tarybai iki 2012-02-01, darbas tęsiamas 

2012 m.; 

 2011-10-20 ir 2011-12-27 Suvalkijos (Sūduvos) taryba 

aptarė ikimokyklinio ugdymo įstaigų apklausos 

organizavimo klausimus; 

 2011-11-24 Mažosios Lietuvos taryba svarstė 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų apklausos vykdymo gaires. 

 Regioninės tarybos, tarpininkaujant 

savivaldybių švietimo skyriams, išplatino 

ikimokyklinėms įstaigoms anketą dėl 

etnokultūrinio ugdymo. 

 

7.3. Bendradarbiau-

jant su UPC, 

Etninės kultūros 

bendrosios 

programos bei 

rekomendacijų 

rengimas 

  2011-02-08 Tarybos atstovai dalyvavo UPC vykusiame 

pasitarime dėl 2010-11-26 Kaune vykusios diskusijos apie 

etnokultūrinį ugdymą rezultatų;  

 2011-02-08 Taryba pritarė bendradarbiavimo su UPC 

2011 m. veiklos planui; 

 2011-03-18 Tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė 

dalyvavo UPC pasitarime dėl etninės kultūros ugdymo 

sampratos; 

 UPC tinklapyje paskelbtas diskusijos 

vertinimas ir medžiaga, žr.  

http://www.upc.smm.lt/naujienos/etnine/p

letra.php; 

 

 UPC parengė siūlymus dėl viešų 

diskusijų apie etninės kultūros ugdymo 

sampratą; 

http://www.upc.smm.lt/naujienos/etnine/pletra.php
http://www.upc.smm.lt/naujienos/etnine/pletra.php


 19 

 
  2011-04-12 Taryba, atsiliepdama į ŠMM ir UPC atstovų 

siūlymą, nutarė organizuoti viešą konsultaciją 

etnokultūrinio ugdymo sampratos klausimu pasitelkiant 

etnokultūros mokytojus ir specialistus rengiančias 

aukštąsiais mokyklas, į konsultacijos rengėjų grupę 

deleguoti D. Urbanavičienę; 

 2011-05-09 Taryba, ŠMM ir UPC surengė ŠMM 

viešąją konsultaciją „Ką mums šiandien reiškia etninės 

kultūros ugdymas“, kurioje Tarybos pirmininkė D. 

Urbanavičienė ir Švietimo ir mokslo grupės vadovė D. 

Vyčinienė skaitė pagrindinį pranešimą „Etninės kultūros 

ugdymas: samprata, siekiniai ir pagrindinės gairės“;  

 2011-05-10 Taryba nutarė ekspertuoti UPC užsakymu 

numatomas parengti etnokultūrinio ugdymo programas; 

 2011-09-13 Taryba svarstė pirminius LEKD kartu su 

UPC rengiamų Etninės kultūros ugdymo metodinių 

rekomendacijų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo pedagogams (toliau – Rekomendacijos) ir Etninės 

kultūros ugdymo programos modulio 5-12 klasėms (toliau 

– Etninės kultūros programa) projektus; 

 2011-09-22 Tarybos pirmininkė tarptautinio festivalio 

„Pokrovskije kolokola“ mokslinės-praktinės konferencijos 

dalyvius supažindino su etnokultūrinio ugdymo situacija ir 

plėtros galimybėmis Lietuvoje; 

 2011-10-11 Taryba svarstė LEKD pasiūlytas 

etnokultūrinio ugdymo temas, kurių pagrindu LEKD rengia 

Rekomendacijų ir Etninės kultūros programos projektus, 

Tarybos nariai pateikė savo pastabas ir siūlymus;  

 2011-11-08 Taryba įpareigojo regionines tarybas atrinkti 

mokyklas, kurios galėtų tapti eksperimentinėmis 

mokyklomis, vykdančiomis naująją  etninės kultūros 

ugdymo programą 5-12 klasėms; 

 

 

 

 

 Konsultacijoje dalyvavo įvairus 

specialistų ratas, renginio medžiaga UPC 

buvo paviešinta visuomenei, žr. 

http://www.upc.smm.lt/tobulekime/rengin

iai/medziaga/etnine/konsultacija.php; 

 

 LEKD ir UPC atsižvelgė į Tarybos 

narių siūlymus dėl Rekomendacijų ir 

Etninės kultūros programos projektų 

tobulinimo; 

 

 Apie rengiamus etnokultūrinio 

ugdymo projektus paskleista 

informacija ne tik Lietuvos tautinių 

mažumų atstovams, bet ir svečiams iš 

Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos ir kitų 

šalių; 

 LEKD ir UPC atsižvelgė į Tarybos 

narių siūlymus dėl Rekomendacijų ir 

Etninės kultūros programos projektų 

tobulinimo, žr. paskelbtas 

Rekomendacijas UPC tinklapyje 

http://www.upc.smm.lt/ugdymas/ikimoky

klinis/medziaga.php; 

http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis

/rekomendacijos/ 

http://www.upc.smm.lt/tobulekime/renginiai/medziaga/etnine/konsultacija.php
http://www.upc.smm.lt/tobulekime/renginiai/medziaga/etnine/konsultacija.php
http://www.upc.smm.lt/ugdymas/ikimokyklinis/medziaga.php
http://www.upc.smm.lt/ugdymas/ikimokyklinis/medziaga.php
http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis/rekomendacijos/
http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis/rekomendacijos/
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  2011-11-08 Taryba nutarė skatinti mokyklų, turinčių 

patirties etninės kultūros ugdyme, bendradarbiavimą su 

tomis mokyklomis, kurioms tokios patirties trūksta; 

 2011-11-24 Mažosios Lietuvos taryba pritarė 

Rekomendacijų ir Etninės kultūros programos projektams, 

nutarė apie juos informuoti regiono švietimo įstaigas. 

 Raštas 2011-12-01 Nr. S-209 „Dėl Etninės kultūros 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 

projektų“, adresuotas UPC direktoriui G. Vaideliui – 

pateikiant Tarybos Švietimo ir mokslo grupės teigiamą 

projektų vertinimą, išsamiau žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1; 

 Raštas 2011-12-05 Nr. S-210 „Dėl etninės kultūros 

ugdymo plėtros ir sklaidos“, adresuotas ŠMM ministro 

patarėjui A. Lakštauskui – pateikiant siūlymus dėl Etninės 

kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų 

programų įgyvendinimo; 

 2011-12-05 Tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė ir 

pavaduotojas V. Tumėnas susitiko su ŠMM ministro 

patarėju A. Lakštausku ir aptarė pateiktus siūlymus. 

  Remiantis Tarybos sudarytu 

etnokultūrinį ugdymą plėtojančių 

mokyklų sąvadu, atrenkamos didžiausią 

patirtį šioje srityje turinčios mokyklos; 

 Informacija apie Rekomendacijas ir 

Etninės kultūros programą skleidžiama 

regionų švietimo įstaigoms; 

 2011-12-15 UPC pateikė Tarybos 

raštą 2011-12-01 Nr. S-209 ŠMM 

Bendrojo ugdymo tarybai, kai buvo 

svarstomi Etninės kultūros programų 

projektai (juos apibendrinantį pristatymą 

žr. 

http://www.upc.smm.lt/tobulekime/rengin

iai/medziaga/etnine/Pristatymo_medziaga

.pdf);  

 Pokalbio metu ŠMM ministro 

patarėjas A. Lakštauskas pritarė 

daugumai rašte 2011-12-05 Nr. S-210 

pateiktų siūlymų. 

 

7.4. Siūlymų dėl 

neformalaus 

ugdymo reformos 

teikimas 

  Tarybos atstovas R. Astrauskas dalyvavo ŠMM 

sudarytoje darbo grupėje neformalaus ugdymo reformai 

parengti ir teikė siūlymus. 

 Vyko bendradarbiavimas su ŠMM 

svarstant neformalaus ugdymo reformos 

klausimus. 

 7.5. Apklausos dėl 

etnokultūrinio 

ugdymo meno 

mokyklose 

inicijavimas 

 2011-12-13 Taryba nutarė inicijuoti apklausą dėl 

etnokultūrinio ugdymo meno mokyklose, įpareigojo 

Švietimo ir mokslo grupę parengti anketą. 

 Anketa dėl  etnokultūrinio ugdymo 

meno mokyklose buvo parengta ir 

išplatinta 2012 m. (anketą žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p

_r=2232&p_k=1 )  

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1
http://www.upc.smm.lt/tobulekime/renginiai/medziaga/etnine/Pristatymo_medziaga.pdf
http://www.upc.smm.lt/tobulekime/renginiai/medziaga/etnine/Pristatymo_medziaga.pdf
http://www.upc.smm.lt/tobulekime/renginiai/medziaga/etnine/Pristatymo_medziaga.pdf
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2232&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2232&p_k=1
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 7.6. ŠMPF 

paskelbtų su 

etnokultūriniu 

ugdymu susijusių 

viešųjų pirkimų 

konkursų sąlygų 

svarstymas 

 2011-03-15 Taryba svarstė ŠMPF paskelbto viešųjų 

pirkimų konkurso „Pilietinio ir tautinio neformaliojo 

vaikų švietimo (regioninio tapatumo stiprinimo) 

programų įgyvendinimas savivaldybėse“ (toliau – 

Regioninio tapatumo programos) sąlygas ir nutarė kreiptis 

į ŠMPF nurodant šių sąlygų trūkumus (žr. 3 priede); 

 Raštas 2011-03-28 Nr. S-144 „Dėl pilietinio ir tautinio 

neformaliojo vaikų švietimo (Regioninio tapatumo 

stiprinimo) programų įgyvendinimo savivaldybėse“, 

adresuotas ŠMPF direktorei D. Šutinytei –

rekomenduojant pateikti konkurso laimėtojams 

pakoreguotas Regioninio tapatumo programų 

įgyvendinimo sąlygas vadovaujantis Tarybos patvirtintu 

etnografinių regionų žemėlapiu, juo vadovautis nustatant 

būsimų panašių konkursų sąlygas, siūlyti konkurso 

laimėtojams įgyvendinant projektus bendradarbiauti su 

Taryba ir jos regioninėmis tarybomis, žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1; 

 2011-05-10 Taryba nutarė kreiptis į ŠMPF pateikiant 

pastabas dėl Regioninio tapatumo stiprinimo ir Vietos 

bendruomenei aktualių ir pilietiniam ir tautiniam 

ugdymui skirtų visuomeninių darbų įgyvendinimo 

savivaldybėse paslaugų viešųjų pirkimų sąlygų (išsamiau 

žr. 3 priede); 

 Raštas 2011-05-10 Nr. S-153 „Dėl pilietinio ir tautinio 

neformaliojo vaikų švietimo (vietos bendruomenei aktualių 

ir pilietiniam ir tautiniam ugdymui skirtų visuomeninių 

darbų organizavimo) programų įgyvendinimo 

savivaldybėse paslaugų pirkimo“, adresuotas ŠMPF 

direktorei D. Šutinytei – pateikiant išvadą, kad konkurso 

sąlygos nesudaro galimybių užtikrinti, jog programų 

vykdytojai įgyvendins tautiniam ugdymui skirtus 

visuomeninius darbus, todėl turi būti tikslinamos, žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1; 

 ŠMPF atsakė raštu 2011-04-04 Nr. 

S-994 į Tarybos raštą 2011-03-28 Nr. 

S-144, kad konkurso sąlygos nebus 

koreguojamos, tačiau konkursas 

neįvyko ir buvo  vėliau paskelbtas 

pakartotinai, jo sąlygos pakeistos 

atsisakius etnografinių regionų 

įvardijimo; 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1
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  Raštas 2011-05-10 Nr. S-154 „Dėl pilietinio ir tautinio 

neformaliojo vaikų švietimo (regioninio tapatumo 

stiprinimo) programų įgyvendinimo savivaldybėse“, 

adresuotas ŠMPF direktorei D. Šutinytei – pateikiant 

Tarybos išvadą, kad pakartotinai ŠMPF paskelbtos 

konkurso sąlygos neatitinka regioninio tapatumo stiprinimo 

programų specifikos ir neužtikrina, kad konkurso laimėtojai 

turės pakankamą kompetenciją šioje srityje ir sugebės tas 

programas sėkmingai įgyvendinti, o joms skirtos lėšos bus 

panaudotos tikslingai, išsamiau žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1; 

 2011-06-14 Taryba nutarė kreiptis į ŠMM ir Seimo 

ŠMKK dėl trūkumų ŠMPF paskelbtose pilietinio ir tautinio 

ugdymo programų viešųjų pirkimų sąlygose. 

ŠMPF atsakė raštu 2011-05-16  Nr. 

S(AD-1736) į Tarybos raštus 2011-05-10 

Nr. S-153 ir 2011-05-10 Nr. S-154, kad 

kad konkursų sąlygos yra suderintos su 

ŠMM, kuri formuoja neformalaus 

švietimo politiką. 

 

 7.7. Siūlymų 

rengimas dėl 

švietimo įstaigos 

pasirinktos 

etnokultūrinės 

krypties įtvirtinimo 

 2011-09-13 Taryba pasiūlė Kauno „Šilo“ pradinei ir 

Kauno „Ąžuolo“ katalikiškai vidurinei  mokykloms kreiptis 

į Kauno m. savivaldybės Švietimo organizavimo skyrių dėl 

mokyklų pasirinktos etnokultūrinio ugdymo krypties 

įtvirtinimo; 

 2011-09-13 Taryba nutarė kreiptis į LLKC dėl 

informacijos pateikimo Tarybai, kiek etnokultūrinio 

ugdymo krypties mokyklų buvo prieš dešimtmetį, palyginti 

su dabartinio laikotarpio situacija.  

 Kauno „Šilo“ pradinė mokykla raštu 

kreipėsi į Kauno m. savivaldybę dėl 

pasirinktos etnokultūrinio ugdymo 

krypties įtvirtinimo, tačiau atsakymo 

negavo; 

 

  Laukiama iš LLKC informacijos. 

 

 7.8. Bendradarbia-

vimas su įstaigomis 

ir organizacijomis 

etnokultūrinio 

ugdymo plėtros 

klausimais 

 2011-02-08 Taryba nutarė kaip partneris remti LJTC 

organizuojamus projektus „Mūsų kraitis Europoje“ ir 

„Lietuvos saugomos teritorijos“; 

 2011-02-08 Taryba pritarė siūlymui, kad Taryba taptų 

ŠU gimnazijos organizuojamos respublikinės mokslinės-

metodinės konferencijos „Mokslininkas – mokytojas – 

mokinys: tautiškumas šiandienos sociokultūrinėje 

aplinkoje“ globėju;   

 Įgyvendinant projektus „Mūsų kraitis 

Europoje“ ir „Lietuvos saugomos 

teritorijos“ LJTC bendradarbiauja su 

Tarybos regioniniais padaliniais; 

 Konferencijos Šiauliuose rengėjai 

paskelbė Tarybą savo renginio globėju; 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1
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   2011-02-08 Taryba, atsiliepdama į LŠMA kvietimą 

bendradarbiauti, pasiūlė LŠMA patikslinti, kokias 

konkrečias problemas reikėtų spręsti kartu su Taryba; 

 2011-11-03 Aukštaitijos taryba aptarė etnokultūrinę 

edukaciją Kernavės kultūriniame rezervate ir pateikė 

siūlymus dėl jos sklaidos; 

 2011-03-09 Tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė 

dalyvavo Šiauliuose surengtoje konferencijoje 

„Mokslininkas – mokytojas – mokinys: tautiškumas 

šiandienos sociokultūrinėje aplinkoje“ ir skaitė pranešimą 

„Siekiant tautinio ugdymo mokykloje įtvirtinimo: 

pasiekimai ir kliūtys”; 

 2011-10-28 Dzūkijos (Dainavos) taryba aptarė 

etnokultūrinio ugdymo situaciją Alytuje, įvertino kai kurių 

ugdymo įstaigų veiklą kaip sektinus pavyzdžius; 

 2011-05-10 Taryba pritarė LŠMA pateiktiems siūlymams 

dėl bendradarbiavimo su Taryba. 

 

 Informacija apie Kernavės kultūrinio 

rezervato etnokultūrinę edukaciją 

skleidžiama Aukštaitijos mokykloms; 

  Konferencijos Šiauliuose 208 dalyviai 

priėmė rezoliuciją siekti modernaus 

tautiškumo, galinčio laiduoti 

etnokultūrinių vertybių puoselėjimą, žr.  

internete 

http://www.siaulieciams.lt/konferencija-

%E2%80%9Emokslininkas-mokytojas-

mokinys-tautiskumas-siandienos-

sociokulturineje-aplinkoje-%E2%80%9C/ 

; 

 Alytaus etnokultūrinio ugdymo geroji 

patirtis buvo paskleista Dzūkijos regione; 

 Vyksta Tarybos bendradarbiavimas su 

LŠMA siekiant šokio programų 

mokyklose tobulinimo. 

7.9. Karių tautinio 

ir pilietinio ugdymo 

programos rengimo 

užbaigimas  

  Neįgyvendinta dėl lėšų stokos, darbas perkeltas į 2012 

m. Tarybos veiklos planą. 

 

8. Etninės 

kultūros 

specialistų 

rengimas 

8.1. Etninės 

kultūros specialistų 

poreikio ir 

kvalifikacijos 

kėlimo galimybių 

analizė 

  Raštas 2011-04-07 Nr. S-146 „Dėl tikslinio muzikinio 

folkloro studijų finansavimo“, adresuotas LMTA rektoriui 

– pateikiant Tarybos rekomendaciją reorganizuojant 

LMTA ieškoti būdų ne tik kaip išsaugoti 

Etnomuzikologijos katedros ir jos studijų programos 

savarankiškumą, bet ir suteikti daugiau galimybių 

etnomuzikologinių studijų plėtrai; 

 LMTA išsaugojo Etnomuzikologijos 

katedros ir jos studijų programos 

savarankiškumą, tačiau 2011 m. nebuvo 

pasiektas susitarimas dėl 

etnomuzikologinių studijų plėtros 

(derybos su naująja LMTA vadovybe 

nukeltos į 2012 m.); 

http://www.siaulieciams.lt/konferencija-„mokslininkas-mokytojas-mokinys-tautiskumas-siandienos-sociokulturineje-aplinkoje-“/
http://www.siaulieciams.lt/konferencija-„mokslininkas-mokytojas-mokinys-tautiskumas-siandienos-sociokulturineje-aplinkoje-“/
http://www.siaulieciams.lt/konferencija-„mokslininkas-mokytojas-mokinys-tautiskumas-siandienos-sociokulturineje-aplinkoje-“/
http://www.siaulieciams.lt/konferencija-„mokslininkas-mokytojas-mokinys-tautiskumas-siandienos-sociokulturineje-aplinkoje-“/
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    2011-11-08 Taryba rekomendavo VDU atstovams 

kreiptis į Lituanistikos plėtros komisiją ir ŠMM ministrą 

dėl tikslinių vietų skyrimo etnologijos studijoms VDU; 

 2011-12-27 Suvalkijos (Sūduvos) taryba svarstė 

etnologų rengimo problemas ir nutarė dėl jų kreiptis į 

Tarybą ir Lietuvos humanitarinius universitetus. 

 2011-12-07 Tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė 

dalyvavo Seime surengtame pasitarime pedagogų 

kvalifikacijos metmenims ir modelio projektams aptarti, 

išsakė pastabas ir pasiūlymus;  

 Raštas 2011-12-08 Nr. S-214 „Dėl pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos projekto“, 

adresuotas Seimo ŠMKK pirmininkui V. Stundžiui – 

pateikiant siūlymus dėl projekto tobulinimo (žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1. 

 VDU kreipėsi į ŠMM ir gavo 

pasiūlymą dalyvauti konkurse dėl 

tikslinių studijų finansavimo; 

 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos iškeltos 

etnologų rengimo problemos svarstomos 

Taryboje, rengiami siūlymai. 

 Pasitarimo dalyviai pritarė pateiktiems 

D. Urbanavičienės siūlymams; 

 

 Rašto 2011-12-08 Nr. S-214 siūlymai 

įtraukti į Seimo ŠMKK parengtą renginio 

protokolą. 

 

 

9. Etnoarchi-

tektūros globa 

ir sklaida 

 

9.1. Siūlymų 

teikimas dėl 

etnoarchitektūros 

gyvosios tradicijos 

globos ir sklaidos 

  2011-03-15 Tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė 

dalyvavo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie 

AM surengtame pasitarime dėl naujiems statiniams 

siūlomų etnoarchitektūros projektų leidybos ir sklaidos.  

 Sutarta būsimus etnoarchitektūros 

projektų naujiems statiniams leidinius 

skelbti ne tik VSTT, bet ir Tarybos 

internetinėje svetainėje. 

10. Tautinio 

paveldo 

produktų 

įstatymas 

10.1. Išvadų bei 

siūlymų dėl tautinio 

paveldo produktus 

reglamentuojančių 

teisės aktų 

tobulinimo teikimas 

  2011-01-11 Taryba pavedė Tautinio paveldo produktų 

ekspertų grupei pateikti Tarybai siūlymus dėl Tautinio 

paveldo produktų įstatymo keitimo; 

 2011-04-12 Taryba nutarė išanalizuoti Tradicinių amatų 

klasifikatorių ir teikti siūlymus dėl tradicinių paslaugų 

klasifikacijos tobulinimo; 

 Siūlymai pateikti Seimo KRK, jiems 

2011-12-14 pritarta; 

 2011-04-12 Tarybos posėdyje 

dalyvavo ŽŪM ekspertė A. Žičkienė i ir 

pritarė, kad būtina tobulinti tradicinių 

paslaugų klasifikaciją; 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1


 25 

 

 

 
  Raštas 2011-04-28 Nr. S-150 „Dėl teisės akto projekto 

Nr. 11-1248-01“, adresuotas ŽŪM Tautinio paveldo ir 

mokymo skyriui – pateikiant siūlymus dėl Tautinio 

paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 

2008-2015 m. programoje apibrėžtų vertinimo kriterijų ir 

tradicinių amatų mokymo, išsamiau žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1; 

 2011-10-06 Tarybos atstovas V. Tumėnas ŽŪM 

kvietimu 2011-09-26 Nr. 2D-4677(12.95) dalyvavo 

Tautinio paveldo produktų tarybos posėdyje; 

 2011-06-09 Aukštaitijos taryba svarstė tradicinių amatų 

tyrimų rezultatus, tautinio paveldo produktų sertifikavimo 

klausimus ir teikė siūlymus ŽŪM atstovui; 

 2011-10-11 Taryba svarstė Tautinio paveldo produktų 

plėtros programos 2012–2020 m. projektą; 

 Raštas 2011-12-06 Nr. S-211 „Dėl Lietuvos 

Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo pakeitimo 

projekto (Nr. XIP-1551) trūkumų“, adresuotas Seimo 

Seniūnų sueigai – prašant projektą Nr. XIP-1551  

išbraukti iš Seimo posėdžio darbotvarkės arba pateikimo 

metu jį atmesti, nes projektas turi esminių trūkumų; 

 2011-12-12 Tautinio paveldo produktų grupė patikslino 

siūlymus dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo pakeitimo 

įstatymo projekto Nr. XIP-1551 tobulinimo; 

 Raštas 2011-12-12 Nr. S-213 „Dėl Lietuvos 

Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo pakeitimo 

projekto (Nr. XIP-1551)“, adresuotas Seimo KRK – 

pateikiant pastabas ir siūlymus dėl įstatymo pavadinimo, 

skyrių pavadinimų ir 19 straipsnių tobulinimo, 

papildymo naujais straipsniais, sąvokų apibrėžimais, žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1; 

 ŽŪM patvirtino Tautinio paveldo 

produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų 

plėtros 2008-2015 m. programos 

pakeitimus atsižvelgiant į esminius 

Tarybos siūlymus; 

 

 ŽŪM atsižvelgė į Tarybos atstovo 

pateiktus siūlymus Tautinio paveldo 

produktų plėtros programos 2012–2020 

m. projektui tobulinti; 

 Suintensyvėjo Aukštaitijos tarybos ir 

ŽŪM bendradarbiavimas tradicinių amatų 

plėtros srityje, tyrimo išvados paskleistos 

regione; 

 

 Seimo Seniūnų sueiga neatsižvelgė į 

siūlymą išbraukti projekto Nr. XIP-1551 

svarstymą iš Seimo posėdžio 

darbotvarkės; 

 

 

 Seimo KRK įtraukė Tarybos pastabas 

bei siūlymus į projekto Nr. XIP-1551 

svarstymą, 2011-12-14 daugumai siūlymų 

pritarė ir priėmė nutarimą Nr. 110-P-55 

grąžinti projektą iniciatoriams patobulinti, 

atsižvelgiant į projektui pateiktas pastabas 

ir jose išdėstytus argumentus žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.s

howdoc_l?p_id=414706&p_query=&p_tr

2=2 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=414706&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=414706&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=414706&p_query=&p_tr2=2
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  2011-12-13 Taryba nutarė deleguoti Tarybos pirmininkę 

į Seimo KRK (paskirto pagrindiniu komitetu svarstant 

projektą) posėdį 2011-12-14 dalyvauti projekto Nr. XIP-

1551 svarstyme ir pateikti Tarybos nuomonę. 

 

10.2. Dalyvavimas 

sprendžiant 

Tautinio paveldo 

produktų įstatymo 

įgyvendinimo 

klausimus 

  Raštas 2011-02-03 Nr. S-126 „Dėl informacijos apie 

dalyvavimą Žemės ūkio ministerijos koordinuojamoje 

tarpinstitucinėje programoje“, adresuotas ŽŪM, 

atsiliepiant į ŽŪM raštą 2011-01-11 Nr. SD-141(12.96) – 

rašte pateikiama informacija apie Tarybos indėlį 

įgyvendinant 2010 m. Tautinio paveldo produktų 

apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2008-2015 m. 

programą; 

 2011-04-12 Taryba pritarė siūlymui pripažinti škudžių 

avių veislę Lietuvos tradicine veisle, nutarė esant būtinybei 

teikti Tarybos rekomendaciją įtraukti šią veislę į Lietuvos 

tautinio paveldo produktų registrą; 

 Raštas 2011-08-18 Nr. S-174 „Dėl škudžių avių 

įtraukimo į Lietuvos tautinio paveldo produktų registrą ir į 

Lietuvos genetinių išteklių sąrašą“, adresuotas ŽŪM 

ministrui ir Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių 

koordinavimo tarybos (LŪGGIKT) pirmininkei V. 

Juškienei – pateikiant rekomendaciją įtraukti škudžių avių 

veislę į registrą ir sąrašą, išsamiau žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1; 

 2011-10-20 Suvalkijos (Sūduvos) taryba svarstė ir 

išrinko kandidatą „Sėkmingiausio 2011 m. amatininko“ 

premijai gauti; 

 Regioninės tarybos savo 4 posėdžiuose svarstė ir pritarė 

9 tradicinių amatų centrų steigimui. 

 ŽŪM įtraukė Tarybos pateiktą 

informaciją į bendrą ataskaitą apie ŽŪM 

koordinuojamos programos įgyvendinimą 

2010 m.; 

 

 

 

 

 

 ŽŪM į Tarybos raštą 2011-08-18 Nr. 

S-174 neatsakė; 

 LŪGGIKT į Tarybos raštą 2011-08-18 

Nr. S-174 neatsakė; 

 

 

 ŽŪM atsižvelgė į Suvalkijos 

(Sūduvos) tarybos rekomendaciją dėl 

„Sėkmingiausio 2011 m. amatininko“ 

premijos teikimo; 

 ŽŪM atsižvelgė į regioninių tarybų 

rekomendacijas dėl 8 tradicinių amatų 

steigimo. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1
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11. Etnokultū-

rinio paveldo 

globa 

 

11.1. Išvadų ir 

siūlymų dėl 

nematerialaus 

paveldo globą 

reglamentuojančių 

teisės aktų teikimas 

  2011-04-09 Tarybos pirmininkė Trondheime 

(Norvegija) vykusio tarptautinio seminaro IPEDAM 

dalyvius supažindino su nematerialaus paveldo apsauga 

Lietuvoje, planais apjungti nematerialaus ir materialaus 

apsaugą;  

 2011-04-12 Taryba nutarė bendradarbiauti su LLKC 

dėl renginių, skirtų Nematerialaus kultūros paveldo 

apsaugos konvencijos 10-mečio progai; 

 2011-04-21 Tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė 

dalyvavo Lietuvos nacionalinėje UNESCO komisijoje 

vykusiame pasitarime dėl nematerialaus paveldo apsaugos 

problemų. 

 Tarptautinio seminaro IPEDAM 

dalyviai iš 10 šalių pasirašė tarptautinę 

rekomendaciją siūlydami Lietuvoje 

stiprinti nematerialaus paveldo apsaugą ir 

jos nejungti su materialaus paveldo 

apsauga (žr. 
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=83

72&p_k=1); 

 2011-04-21 pasitarimo dalyviai pritarė 

Tarybos pirmininkės pastebėtoms 

nematerialaus paveldo apsaugos 

problemoms ir siūlymams, kaip  jas 

spręsti.  

11.2. Siūlymų 

teikimas dėl 

materialaus paveldo 

objektų 

prieinamumo ir 

panaudojimo 

gyvosios tradicijos 

raiškai gerinimo 

  Raštas 2011-08-31 Nr. S-175 „Dėl etnografinių kaimų 

(sodybų) išsaugojimo“, adresuotas Seimo ŠMKK 

pirmininkui V. Stundžiui atsiliepiant į raštą 2011-06-21 Nr. 

S-2011-5636 – primenant Tarybos siūlymus prioritetiškai 

remti vietos tradicijas plėtojančias etnografinių kaimų 

bendruomenes, numatyti kultūrinės bei socialinės veiklos 

etnografiniuose kaimuose ištyrimą; 

 2011-10-19 Tarybos atstovas J. Jakaitis dalyvavo Seimo 

ŠMKK posėdyje ir atkreipė dėmesį į būtinybę rūpintis 

nematerialus paveldo išsaugojimu etnografiniuose 

kaimuose; 

 Raštas 2011-11-21 Nr. S-206 „Dėl medinių skulptūrų 

muziejaus „Raganų kalnas“, adresuotas Neringos 

savivaldybės administracijos Kultūros skyriui atsiliepiant į 

raštą 2011-11-21 Nr. (4.16)V15-2716 – teikiant Tarybos 

siūlymą užtikrinti medinių skulptūrų muziejaus „Raganų 

kalno“ gyvavimą ir išreiškiant nepritarimą planams 

palikti jį savaiminiam sunykimui ar panaikinimui, žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1. 

 Seimo ŠMKK pakvietė Tarybos 

atstovą dalyvauti 2011-10-19 posėdyje 

aptariant etnografinių kaimų (sodybų) 

išsaugojimo klausimą; 

 

 

 Seimo ŠMKK nariai 2011-10-19 

pritarė Tarybos atstovo siūlymams; 

 

 

 Atsižvelgiant į tarybos siūlymus, 

Juodkrantės medinių skulptūrų 

muziejaus „Raganų kalnas“  priežiūra 

liko perspektyviniame Neringos plane. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1
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12. Jono 

Basanavičiaus 

premija 

 

12.1. Jono 

Basanavičiaus 

premijos nuostatų 

tobulinimo 

inicijavimas ir 

siūlymų teikimas 

  2011-04-12 Taryba pavedė darbo grupei išanalizuoti 

Jono Basanavičiaus premijos teisinio statuso keitimo  

galimybes; 

 2011-06-14 Taryba nutarė patobulinti J. Basanavičiaus 

premijos nuostatus ir siekti, kad premijos įteikimo 

procedūra būtų prilyginta nacionalinės premijos įteikimo 

procedūrai. 

 Taryba rengia Jono Basanavičiaus 

premijos nuostatų tobulinimo projektą. 

13. Etninės 

kultūros 

sklaida 

žiniasklaidoje 

 

13.1. Siūlymų dėl 

etninės kultūros 

sklaidos 

žiniasklaidoje 

teikimas, 

bendradarbiavimas 

su LRT 

  2011-03-15 Taryba patvirtino rekomenduojamų per 

LRT transliuoti etninei kultūrai svarbių renginių sąrašą; 

 Raštas 2011-03-25 Nr. S-142 „Dėl etninės kultūros 

renginių transliavimo 2011 metais“, adresuotas LRT 

tarybos pirmininkui D. Radzevičiui ir LRT generaliniam 

direktoriui A. Siaurusevičiui – pateikiant Tarybos 

renginių sąrašą, išsamiau žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1; 

 2011-09-13 Taryba nutarė inicijuoti susitikimą su LRT 

Taryba etninės kultūros sklaidos per LRT klausimais; 

 Raštas 2011-10-17 Nr. S-191 „Dėl tendencingo folkloro 

ansamblio nuotraukos panaudojimo“, adresuotas „Lietuvos 

ryto“ vyr. redaktoriui R. Valatkai – reikalaujant nedelsiant 

pašalinti tendencingai pateiktą vaikų folkloro ansamblio 

nuotrauką iš publikacijos „Lietuviška tolerancija: du 

trečdaliai tiki, kad Lietuva – tik lietuviams, gėjais 

prisipažįsta esantys mažiau šimtadalio gyventojų“; 

 Raštas-skundas 2011-10-19 Nr. S-194, adresuotas 

ŽLEK – skundžiant publikaciją „Lietuviška tolerancija: 

du trečdaliai tiki, kad Lietuva – tik lietuviams, gėjais 

prisipažįsta esantys mažiau šimtadalio gyventojų“ 

svetainėje www.lrytas.lt, išsamiau žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1; 

 LRT į Tarybos siūlymus atsižvelgė ir 

transliavo maždaug pusę pasiūlytų 

renginių; 

 

 

 

 

 

 

 „Lietuvos ryto“ vyr. redaktorius 

neatsakė; 

 

 

 2012-01-25 gauta informacija  apie 

ŽLEK sprendimą (2012-O1-09, protokolo 

Nr. l), kad Tarybos skundas pagrįstas, 

publikacija pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų 

etikos kodekso 56 str. 7 d., sprendimas 

turi būti paskelbtas www.lrytas.lt; 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1
http://www.lrytas.lt/
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1
http://www.lrytas.lt/
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  13.2. Siūlymų dėl 

regioninės 

žiniasklaidos 

plėtros teikimas 

 2011-12-27 Suvalkijos (Sūduvos) taryba aptarė 

„Suvalkijos“ žurnalo leidybos problemas ir nutarė 

rekomenduoti savivaldybėms remti žurnalą. 

 Suvalkijos savivaldybės svarsto  

žurnalo „Suvalkija“ rėmimo galimybes. 

14. Vėlinių ir 

kitų tradicinių 

švenčių 

statusas 

14.1. Siūlymų dėl 

Vėlinių paskelbimo 

švenčių diena 

teikimas 

 Neįgyvendinta, nes dėl didelio darbo krūvio prioritetas 

suteiktas kitiems darbams. 

 

14.2. Siūlymų 

teikimas dėl 

atmintinos dienos 

statuso suteikimo 

svarbiausioms 

kalendorinėms 

šventėms  

 Neįgyvendinta, nes didelio darbo krūvio prioritetas 

suteiktas kitiems darbams. 

 

15. Etninės 

kultūros 

įtraukimas į 

kultūrinį 

turizmą 

15.1. Siūlymų dėl 

etnokultūros 

įtraukimo į 

kultūrinio turizmo 

plėtrą teikimas 

  2011-10-11 Taryba sudarė darbo grupę etninės kultūros 

integravimo į kaimo turizmą būklės analizei; 

 2011-10-11 Taryba įpareigojo Etninio turizmo darbo 

grupę susitikti su LKTA vadovybe ir aptarti tradicijų 

plėtros kaimo turizme galimybes; 

 2011-11-24 Mažosios Lietuvos taryba nutarė 

tarpininkauti siekiant regiono kaimo turizmo sodybų 

savininkų bendradarbiavimo su etninės kultūros 

specialistais; 

 2011-12-02 Dzūkijos (Dainavos) taryba teigiamai 

įvertino etnokultūrinę veiklą Marcinkonių kaimo turizmo 

sodyboje; 

 2011-12-12 Etninio turizmo grupė svarstė tautinio 

paveldo būklės Lietuvos kaimo turizmo sodybose klausimą 

(grupės nutarimus žr. 4 priede). 

 

 Tarybos atstovų susitikimas su LKTA 

vadovybe įvyko 2012 m., susitarta dėl 

bendradarbiavimo; 

 

 Pradėtas bendradarbiavimas tarp 

etninės kultūros specialistų ir kaimo 

turizmo sodybų savininkų; 

 

 Dzūkijos tarybos išvados panaudotos 

analizuojant Tarybai tautinio paveldo 

būklę kaimo turizmo sodybose. 
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16. Lietuvių 

etninės 

kultūros globa 

bei plėtra 

užsienyje 

16.1. Siūlymų 

teikimas dėl 

lietuvių etninės 

kultūros globos bei 

plėtros užsienio 

šalyse, 

bendradarbiavimas 

su lietuvių 

organizacijomis 

  2011-01-28 Tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė 

susitiko su Vilniaus mokyklos „Lietuvių namai“ Švietimo 

centro metodininke Irina Mickute ir aptarė etnokultūrinio 

ugdymo plėtros užsienio lietuvių tarpe; 

 2011-03-12 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių grupė 

dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Seinuose; 

 2011-12-17 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių grupė 

dalyvavo konferencijoje Punske. 

 Bendradarbiavimas su „Lietuvių 

namais“ tęsiamas 2012 m; 

 

 

 Plėtojamas Suvalkijos (Sūduvos) 

tarybos bendradarbiavimas su Lenkijos 

lietuviais. 

17. Su etnine 

kultūra 

susijusių 

valstybės 

įstaigų veikla 

 17.1. Su etnine 

kultūra susijusių 

valstybės įstaigų 

veiklos vertinimas 

 Raštas 2011-01-24 Nr. S-3 „Dėl Lietuvos tautinių 

mažumų folkloro ir etnografijos centro išsaugojimo“, 

adresuotas KM ministrui A. Gelūnui – siūlant suteikti 

centrui biudžetinės įstaigos statusą ir skirti finansavimą, 

kuris užtikrintų tautinių mažumų tradicinės kultūros 

puoselėjimo veiklos vykdymą; 

 Raštas 2011-02-14 Nr. S-129 „Dėl Lietuvos tautinių 

mažumų folkloro ir etnografijos centro išsaugojimo“, 

adresuotas Ministrui pirmininkui A. Kubiliui ir 

pakartotinai KM ministrui A. Gelūnui – prašant išsaugoti 

centro savarankiškumą ir skirti jam finansavimą, kuris 

užtikrintų tautinių mažumų tradicinės kultūros puoselėjimo 

veiklos vykdymą, išsamiau žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1; 

 2011-05-10 Taryba, atsiliepdama į Seimo ŠMKK 

prašymą 2011-05-04 Nr. S-2011-3994, svarstė Lietuvos 

etnokosmologijos muziejaus veiklą ir aptarė siūlymus dėl 

jos tobulinimo galimybių; 

 Į Tarybos siūlymus iš dalies 

atsižvelgta – Lietuvos tautinių mažumų 

folkloro ir etnografijos centro 

savarankiškumas išsaugotas, bet 

papildomas finansavimas neskirtas; 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1


 31 

    Raštas 2011-05-19 Nr. S-156 „Dėl tolimesnės Lietuvos 

etnokosmologijos muziejaus (LEM) veiklos“, adresuotas 

Seimo ŠMKK – pateikiant siūlymus plėtoti LEM veiklą 

etnoastronomijos ir etninio pasaulėžiūrinio paveldo srityje, 

spręsti konkursiniu būdu LEM koncepcijos sukūrimo bei 

kitas plėtros problemas, imtis LEM struktūrinių 

pertvarkymų, išsamiau žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1; 

 2011-06-15 Tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė 

dalyvavo Seimo ŠMKK posėdyje aptariant LEM veiklą, 

pristatė Tarybos siūlymus. 

 Į dalį Tarybos siūlymų dėl LEM 

veiklos tobulinimo Seimo ŠMKK 

atsižvelgė – 2011-06-15 nutarė siūlyti 

KM skelbti konkursą LEM ekspozicijos 

projekto konkurso sąlygoms parengti, 

svarstyti papildomų etatų ir papildomų 

lėšų skyrimo galimybes. 

18. Lietuviškos 

rašybos 

tradicijos 

 18.1. Išvadų 

teikimas atsiliepiant 

į visuomeninių 

organizacijų 

prašymus 

 2011-05-10 Taryba pritarė visuomeninių organizacijų 

kreipimuisi į LR Prezidentę D. Grybauskaitę „Dėl visiems 

priimtino sprendimo tikrinių svetimybių vartosenos 

klausimu“ ir nutarė kreiptis į VLKK su siūlymu nustatyti 

tvarką, kad lietuviškuose tekstuose svetimvardžiai būtų 

rašomi lietuviškais rašmenimis pagal lietuvišką tarimą 

(išsamiau žr. 3 priedą); 

 Raštas 2011-06-08 Nr. S-160 „Dėl tikrinių svetimybių 

vartosenos“, adresuotas VLKK pirmininkei I. 

Smetonienei – pateikiant Tarybos siūlymus, išsamiau žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1. 

 

 

 

 VLKK raštu 2011-07-01 Nr. S1-

402(1.7) atsakė, kad kitų kalbų 

asmenvardžių ir vietovardžiuų rašymo 

principai, išdėstyti VLKK 1997-06-19 

nutarime Nr. 60 objektyviai atspindi 

senas vietovardžių vartojimo 

lietuviškuose tekstuose tradicijas. 

19. Asmenų 

prašymai 

 19.1. Asmenų 

konsultavimas 
 Raštas 2011-04-18 Nr. S-149 „Dėl Grūšlaukės 

gyvenvietės vietovardžių“, adresuotas A. Viluckiui – 

pateikiant išvadą, kad tradiciniai vietovardžių 

pavadinimai turėtų būti išsaugoti. 

 Tarybos išvada buvo panaudota 

teikiant siūlymą vietos savivaldybei. 

20. Tarybos 

sudėties kaita 

 20.1. Nutarimų dėl 

Tarybos narių 

pakeitimo 

priėmimas ir naujų 

 Raštas 2011-03-07 Nr. S-135 „Dėl nario delegavimo į 

etninės kultūros globos tarybą“, adresuotas LMA – 

prašant deleguoti kitą narį į Tarybą vietoj 

atsistatydinusio A. Astramsko; 

 LMA į Tarybos raštą 2011-03-07 

Nr. S-135 neatsakė; 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8372&p_k=1
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narių įgaliojimų 

patvirtinimo 

organizavimas 

 2011-09-13 Taryba nutarė pakartotinai kreiptis į 

Lietuvos muziejų asociaciją dėl kito nario delegavimo į 

Tarybą, taip pat atšaukti A. Arlausko narystę remiantis 

Tarybos reglamentu ir kreiptis į jį delegavusią Žemaitijos 

etninės kultūros globos tarybą dėl kito nario delegavimo į 

Tarybą; 

 Raštas 2011-11-09 Nr. S-200 „Dėl nario delegavimo į 

Etninės kultūros globos tarybą“, adresuotas Žemaitijos 

regioninei etninės kultūros globos tarybai – prašant 

deleguoti į Tarybą kitą narį vietoj įgaliojimų netekusio 

A. Arlausko; 

 Raštas 2011-11-09 Nr. S-201 „Dėl nario delegavimo į 

Etninės kultūros globos tarybą“, adresuotas LMA – 

prašant deleguoti į Tarybą kitą narį vietoj 

atsistatydinusio A. Astramsko; 

 Raštas 2011-12-06 Nr. S-212 „Dėl Etninės kultūros 

globos tarybos sudėties pakeitimo“, adresuotas Seimo 

ŠMKK – prašant teikti Seimui siūlymą patvirtinti naujus 

Tarybos narius D. Bernotaitę-Bieliauskienę ir R. 

Vildžiūnienę. 

 

 

 

 

 

 Žemaitijos regioninė etninės kultūros 

globos taryba delegavo į Tarybą R. 

Vildžiūnienę vietoj A. Arlausko; 

 

 LMA delegavo į Tarybą D. 

Bernotaitę-Bieliauskienę vietoj A. 

Astramsko; 

 

 Laukiama Seimo ŠMKK sprendimo. 

21. Tarybos 

2010 m. 

ataskaita 

 21.1 Tarybos 2010 

m. ataskaitos 

projekto svarstymas 

ir tobulinimas 

 2011-02-08 Taryba svarstė pirmininkės parengtą 

Tarybos 2010 m. ataskaitos projektą, kurį pasiūlė 

koreguoti ir nutarė galutinį ataskaitos variantą tvirtinti 

elektroninėmis priemonėmis; 

 2011-02-25 priimtas Tarybos sprendimas tvirtinti 

Tarybos 2010 m. ataskaitą;  

 Raštas 2011-03-01 Nr. S-133 „Dėl Etninės kultūros 

globos tarybos 2010 metų veiklos ataskaitos teikimo“, 

adresuotas Seimui – pateikiant Tarybos 2010 m. 

ataskaitą, žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=880&p_k=1; 

 

 

 

 

 

 

 

 2011-12-07 Seimo ŠMKK nutarė 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=880&p_k=1
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    2011-12-07 Tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė 

dalyvavo Seimo ŠMKK posėdyje svarstant Tarybos 

2010 m. veiklos ataskaitą. 

paskirti D.Teišerskytę ir J. Narkevičių 

išvadų rengėjais (planuojama išvadą 

pateikti 2012 m. kovo mėn.). 

 

Sutrumpinimai:

AM – Aplinkos ministerija 

FM – Finansų ministerija 

KM – Kultūros ministerija 

LEKD – Lietuvių etninės kultūros draugija 

LEM – Lietuvos etnokosmologijos centras 

LII – Lietuvos istorijos institutas 

LKTA – Lietuvos kaimo turizmo asociacija 

LJTC – Lietuvos jaunimo turizmo centras 

LKPI – Lietuvos kultūros politikos institutas 

LLKC – Lietuvos liaudies kultūros centras 

LMA – Lietuvos muziejų asociacija 

LMTA – Lietuvos muzikos ir teatro akademija 

LRT – Lietuvos radijas ir televizija 

LŠMA – Lietuvos šokio mokytojų asociacija 

LŪGGIKT – Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių 

išteklių koordinavimo taryba 

Seimo KRK – Seimo Kaimo reikalų komitetas 

Seimo ŠMKK – Seimo Švietimo, mokslo ir 

kultūros komitetas 

ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija 

ŠMPF – Švietimo mainų paramos fondas 

UPC – Ugdymo plėtotės centras 

VDU – Vytauto Didžiojo universitetas 

VKPK – Valstybinė kultūros paveldo komisija 

VLKK – Valstybinė lietuvių kalbos komisija 

VSTT – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 

prie AM 

ŽŪM – Žemės ūkio ministerija 

ŽLEK – Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija
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2. TARYBOS PRIIMTI TEISĖS AKTAI, SIŪLYMAI DĖL TEISĖS AKTŲ AR JŲ 

PROJEKTŲ TOBULINIMO 

 

2.1. TARYBOS PRIIMTI TEISĖS AKTAI 

 

1. Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos darbo 

reglamentas – patvirtintas Tarybos 2011 m. gegužės 10 d. posėdžio protokoliniu sprendimu; 

2. Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos darbo 

reglamentas – patvirtintas Tarybos 2011 m. balandžio 12 d. posėdžio protokoliniu 

sprendimu; 

3. Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos darbo reglamentas – 

patvirtintas Tarybos 2011 m. gegužės 10 d. posėdžio protokoliniu sprendimu; 

4. Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos darbo reglamentas – 

patvirtintas Tarybos 2011 m. gegužės 10 d. posėdžio protokoliniu sprendimu; 

5. Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos darbo  

reglamentas – patvirtintas Tarybos 2011 m. gegužės 10 d. posėdžio protokoliniu sprendimu. 

 

2.2. SIŪLYMAI DĖL TEISĖS AKTŲ KEITIMO 

 

1. Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir 

papildymo 11 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIP-3620 – parengtas kartu su Seimo nariais, 

Seimas po pateikimo projektui pritarė; 

2. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Etninės kultūros globos tarybos 

nuostatų patvirtinimo“ projektas XIP-3619 – parengtas kartu su Seimo nariais, Seimas po 

pateikimo projektui pritarė; 

3. Supaprastinto atviro konkurso sąlygos „Regioninio identiteto stiprinimo 

programos įgyvendinimo savivaldybėse paslaugos pirkimas“ – siūlant ŠMPF paskelbtas 

pirkimo sąlygas pakoreguoti vadovaujantis 2003 m. Tarybos patvirtintu Lietuvos 

etnografinių regionų žemėlapiu (raštai 2011-03-28 Nr. S-144, 2011-05-10 Nr. S-154); 

ŠMPF iš naujo paskelbė konkursą ir jo sąlygas pakoregavo, tačiau iš esmės neatsižvelgė į 

Tarybos siūlymus; 

4. Supaprastinto atviro konkurso sąlygos „Pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų 

švietimo (vietos bendruomenei aktualių ir pilietiniam ir tautiniam ugdymui skirtų 

visuomeninių darbų organizavimo) programų įgyvendinimo savivaldybėse paslaugos 

pirkimas“ – teikiant ŠMPF išvadą, kad konkurso sąlygos nesudaro galimybių užtikrinti, 

jog programų vykdytojai įgyvendins tautiniam ugdymui skirtus visuomeninius darbus, todėl 

turi būti tikslinamos (raštas 2011-05-10 Nr. S-153); ŠMPF į Tarybos išvadą neatsižvelgė. 

 

2.3. SIŪLYMAI DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ TOBULINIMO 

 

Iš viso pateikta siūlymų dėl 9-ių teisės aktų projektų tobulinimo: 

1. Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių priemonių plano projektas  – teikiant 

KM išvadą, kad projekte trūksta dėmesio etninei kultūrai, nematerialiam paveldui, 

mėgėjų menui, etninėse žemėse gyvenančių užsienio lietuvių kultūrai (raštas 2011-01-11 

Nr. S-1); į Tarybos siūlymus neatsižvelgta; 
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2. Lietuvos Respublikos Lietuvos meno tarybos įstatymo projektas – teikiant KM 

išvadą, kad nėra aiškus planuojamos naujos institucijos santykis su jau esančiomis 

kultūros tarybomis, jos sudarymo principai neužtikrina visų kultūros sričių (tame tarpe ir 

etninės kultūros) atstovavimo ir ekspertinės kompetencijos, pavadinimas yra pernelyg siauras, 

projektas turi daug kitų esminių trūkumų (raštas 2011-08-09 Nr. S-173); į Tarybos siūlymus 

iš dalies atsižvelgta; 

3. Valstybinės kultūros paveldo ir etninės kultūros globos tarybos įstatymo projektas 

Nr. XIP-3274; Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Valstybinės kultūros paveldo ir 

etninės kultūros tarybos nuostatų patvirtinimo“ projektas Nr. XIP-3275; Lietuvos Respublikos 

etninės kultūros globos pagrindų įstatymo 5, 7, 8 straipsnių pakeitimo ir 10 straipsnio 8 

dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektas Nr. XIP-3276; Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir 10 dalies 8 punkto, 

7 straipsnio, 10 straipsnio 5 dalies ir 14 straipsnio 3 dalies 3 punkto pakeitimo įstatymo 

projektas Nr. XIP-3277, Lietuvos Respublikos administracinių teisės aktų pažeidimų kodekso 

188
9
 ir 259

1
 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-3278 – teikiant Seimui pastabas 

dėl esminių šių projektų trūkumų ir siūlant juos atmesti (raštai 2011-06-06 Nr. S-159, 2011-

06-09 Nr. S-162, 2011-09-06 Nr. S-177, 2011-09-09  Nr. S-181); į Tarybos siūlymus 

atsižvelgta; 

4. Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo pakeitimo projektas Nr. 

XIP-1551 – teikiant Seimo KRK ir Seniūnų sueigai pastabas dėl projekto trūkumų ir 

siūlant jį atmesti (raštai 2011-12-06 Nr. S-211, 2011-12-12 Nr. S-213); į Tarybos siūlymus iš 

esmės atsižvelgta; 

5. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos projektas – teikiant Seimo ŠMKK 

siūlymus dėl projekto tobulinimo (raštas 2011-12-08 Nr. S-214); projektas gr1=intas 

rengėjams tobulinti. 

 

2.4. DALYVAVIMAS RENGIANT NAUJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTUS 

 

1. Lietuvos Respublikos Etninės kultūros globos tarybos įstatymo projektas Nr. XIP-

3618 – parengtas kartu su Seimo nariais, Seimas po pateikimo projektui pritarė; 

2. Lietuvos Respublikos kultūros įstatymo projektas Nr. XIP-3914(2) – parengtas kartu 

su Seimo nariais; projekto svarstymas atidėtas. 

 

2.5. SIŪLYMAI DĖL PROGRAMŲ PROJEKTŲ TOBULINIMO 

 

1. Regionų kultūros plėtros 2011-2020 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių 

plano 2012-2014 metams projektai – teikiant KM, Ministrui pirmininkui ir Seimo ŠMKK 

išvadą, kad projektai turi būti iš esmės tobulinami vadovaujantis ET išvadomis dėl kultūros 

reikšmės regionų ir vietos vystymuisi bei atsižvelgiant į Lietuvos poreikius, siūlant keisti 

regiono apibrėžtį, išplėsti regionų kultūros įvairovės ir jos plėtros galimybių traktavimą, 

įtvirtinti etninės kultūros, tautiškumo ir tautinės savimonės reikšmę plėtojant regioninę 

kultūrą, persvarstyti naujų darinių ar naujų darbų poreikio pagrįstumą atsižvelgiant į jau 

esamą įdirbį regionų kultūros plėtros srityje, proporcingiau apskaičiuoti programos 

įgyvendinimui 2012-2014 m. reikalingų lėšų poreikį (raštai 2011-06-21 Nr. S-165, 2011-10-

18 Nr. S-192, 2011-11-14 Nr. S-204); į Tarybos siūlymus neatsižvelgta; 

2. Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2008-2015 m. 

programos projektas Nr. 11-1248-01 – teikiant siūlymus dėl projekto tobulinimo (raštas 

2011-04-28 Nr. S-150); į Tarybos siūlymus iš esmės atsižvelgta. 
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3. TYRIMAI IR REKOMENDACIJOS 

 

3.1. TYRIMAI IR APKLAUSOS 

 

1. Tarmių tradicijos tyrimas „Jaunimas ir tarmės“ – užbaigtas anketavimas, 

apibendrinta didžioji dalis anketų; 

2. Ikimokyklinių įstaigų apklausa dėl etnokultūrinio ugdymo – pradėtas anketavimas 

(planuojama užbaigti 2012 m.); 

3. Meno mokyklų apklausa dėl etnokultūrinio ugdymo – sukurta anketa (apklausa 

suplanuota 2012 m.). 

 

3.2. REKOMENDACIJOS 

 

Taryba ir regioninės tarybos iš viso pateikė 20 rekomendacijų. 

1. Taryba paskelbė Etninės kultūros plėtros valstybinės programos (patvirtintos 

Švietimo ir mokslo ministro nutarimu 2010 m. birželio 28 d. Nr. ĮV-363) prioritetų 2011 

metams sąrašą (patvirtinta Tarybos nutarimu 2010 m. gruodžio 14 d. Nr. TN-4, žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=107299&p_k=1); į Tarybos 

rekomendaciją atsižvelgta; 

2. Taryba paskelbė Etninės kultūros plėtros valstybinės programos prioritetų 2012 

metams sąrašą (patvirtinta Tarybos nutarimu 2011 m. gruodžio 13 d. Nr. TN-4, žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=119508&p_k=1 );  

3. Rekomendacija „Dėl Etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų 

programų projektų“ – pateikiant UPC teigiamą Tarybos Švietimo ir mokslo grupės 

vertinimą (raštas 2011-12-01 Nr. S-209); į Tarybos rekomendaciją atsižvelgta; 

4. Rekomendacija „Dėl tikslinio muzikinio folkloro studijų finansavimo“ – 

rekomenduojant LMTA reorganizuojant studijas išsaugoti Etnomuzikologijos katedros ir jos 

studijų programos savarankiškumą, suteikti daugiau galimybių etnomuzikologinių studijų 

plėtrai (raštas 2011-04-07 Nr. S-146); į Tarybos rekomendaciją iš dalies atsižvelgta; 

5. Rekomendacija „Dėl škudžių avių įtraukimo į Lietuvos tautinio paveldo produktų 

registrą ir į Lietuvos genetinių išteklių sąrašą“ – pateikiant ŽŪM ir Lietuvos ūkinių gyvūnų 

genetinių išteklių koordinavimo tarybai rekomendaciją įtraukti škudžių avių veislę į registrą ir 

sąrašą (raštas 2011-08-18 Nr. S-174); į Tarybos rekomendaciją neatsižvelgta; 

6. Rekomendacija „Dėl medinių skulptūrų muziejaus „Raganų kalnas“ – teikiant 

Neringos savivaldybės administracijai siūlymą užtikrinti medinių skulptūrų muziejaus 

„Raganų kalno“ gyvavimą ir išreiškiant nepritarimą planams palikti jį savaiminiam 

sunykimui ar panaikinimui (Raštas 2011-11-21 Nr. S-206); į Tarybos rekomendaciją 

atsižvelgta; 

7. Rekomendacija „Dėl etninės kultūros renginių transliavimo 2011 metais“ – teikiant 

LRT rekomenduojamų transliuoti svarbiausių etnokultūrinių renginių sąrašą (raštas 2011-

03-25 Nr. S-142); į Tarybos rekomendaciją iš dalies atsižvelgta; 

8. Rekomendacija „Dėl Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro 

išsaugojimo“ – siūlant KM ir Ministrui pirmininkui išsaugoti centro savarankiškumą ir skirti 

jam finansavimą, kuris užtikrintų tautinių mažumų tradicinės kultūros puoselėjimo veiklos 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=107299&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=119508&p_k=1
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vykdymą (raštai 2011-01-24 Nr. S-3, 2011-02-14 Nr. S-129); į Tarybos rekomendaciją iš 

dalies atsižvelgta; 

9. Rekomendacija „Dėl tolimesnės Lietuvos etnokosmologijos muziejaus (LEM) 

veiklos“ – teikiant Seimo ŠMKK siūlymus plėtoti LEM veiklą etnoastronomijos ir etninio 

pasaulėžiūrinio paveldo srityje, spręsti konkursiniu būdu LEM koncepcijos sukūrimo bei kitas 

plėtros problemas, imtis LEM struktūrinių pertvarkymų (raštas 2011-05-19 Nr. S-156); į 

Tarybos rekomendaciją iš dalies atsižvelgta; 

10. Rekomendacija „Dėl tikrinių svetimybių vartosenos“ – teikiant VLKK siūlymą 

nustatyti tvarką, kad lietuviškuose tekstuose svetimvardžiai būtų rašomi lietuviškais 

rašmenimis pagal lietuvišką tarimą (raštas 2011-06-08 Nr. S-160); į Tarybos rekomendaciją 

neatsižvelgta; 

11. Rekomendacija „Dėl savivaldybių suskirstymo pagal etnografinius regionus“ – 

teikiant konsultaciją SMART solutions UAB „Protingi sprendimai“ (raštas 2011-12-10 Nr. S-

216); 

12. Regioninės tarybos iš viso ŽŪM pateikė 9 rekomendacijas dėl naujų tradicinių 

amatų centrų steigimo, iš kurių į 8 rekomendacijas buvo atsižvelgta. 

 

4. RENGINIAI 

 

1. Taryba, ŠMM ir UPC gegužės 9 d. surengė ŠMM viešąją konsultaciją „Ką mums 

šiandien reiškia etninės kultūros ugdymas?“; 

2. Žemaitijos taryba tarpininkavo organizuojant kovo 3 d. Klaipėdoje vykusią 

Nevyriausybinių organizacijų konferenciją, kuri priėmė bendrą rezoliuciją dėl Valstybinės 

kultūros paveldo komisijos formavimo principų ir skaidrumo. 

 

5. BENDRADARBIAVIMAS SU VALSTYBĖS VALDYMO IR KITOMIS 

VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS, NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS  

 

5.1. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMU 

 

Seimo atstovavimas Taryboje: Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu į Tarybą 

2009-2013 m. kadencijai deleguotas Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas dr. 

Vytautas Tumėnas.  

Taryba 2011 m. teikė LR Seimui įvairius siūlymus: 

 nematerialaus ir materialaus paveldo apsaugos klausimais, dėl Tarybos ir VKPK 

reorganizavimo projektų (raštai 2011-05-31 Nr. S-158, 2011-06-06 Nr. S-159, 

2011-06-09 Nr. S-162, 2011-09-06 Nr. S-177, 2011-09-09  Nr. S-181, dalyvavo 

rengiant teisės aktų projektus Nr. XIP-3618, XIP-3619, XIP-3620);  

 dėl Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo pakeitimo projekto Nr. 

XIP-1551 (raštai 2011-12-06 Nr. S-211, 2011-12-12 Nr. S-213), Tarybos atstovas 

dalyvavo Seimo KRK posėdyje šiuo klausimu); 

 dėl tarmių gyvosios tradicijos išsaugojimo (prisidedant prie nutarimo  „Dėl 2013 metų 

paskelbimo Tarmių metais“ projekto Nr. XIP-2391(5) svarstymo inicijavimo Seime); 
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 dėl Regionų kultūros plėtros 2011-2020 metų programos ir jos įgyvendinimo 

priemonių plano 2012-2014 metams projektų (raštas 2011-10-18 Nr. S-192); 

 dėl Lietuvos etnokosmologijos muziejaus veiklos (raštas 2011-05-19 Nr. S-156, 

Tarybos atstovas dalyvavo Seimo ŠMKK posėdyje);  

 dėl etnografinių kaimų (sodybų) išsaugojimo (raštas 2011-08-31 Nr. S-175, Tarybos 

atstovas dalyvavo Seimo ŠMKK posėdyje); 

 dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos projekto  tobulinimo (raštas 2011-

12-08 Nr. S-214, Tarybos atstovas dalyvavo Seime surengtame pasitarime);  

 dėl Tarybai skirtų asignavimų padidinimo (raštai Seimo ŠMKK 2011-05-02 Nr. S-

151, 2011-10-28 Nr. S-197, Tarybos atstovas dalyvavo Seimo ŠMKK posėdyje). 

 

Bendradarbiavimas su kitomis Seimui atskaitingomis institucijomis 

 

Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai (ŽLEK) Taryba pateikė skundą dėl tendencingos 

publikacijos pateikiant folkloro ansamblio nuotrauką (raštas 2011-10-19 Nr. S-194) ir gavo 

ŽLEK išvadą, kad skundas pagrįstas. 

Valstybinei lietuvių klabos komisijai Taryba teikė siūlymą dėl tikrinių svetimybių 

rašybos reglamentavimo (raštas 2011-06-08 Nr. S-160). 

 

5.2. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE IR 

MINISTERIJOMIS BEI JŲ ĮSTAIGOMIS 

 

 Vyriausybės ir ministerijų atstovavimas Taryboje: Ministras Pirmininkas į Tarybos 

sudėtį 2009-2013 m. kadencijai delegavo 3 atstovus – Kultūros ministerijos Regionų kultūros 

skyriaus vedėją I.Seliukaitę, Švietimo ir mokslo ministerijos Vaikų ir jaunimo socializacijos 

departamento direktorių R.Zuozą, Aplinkos ministerijos 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) regioninę tarybą savo atstovą delegavo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie 

AM.  

 Taryba teikė Vyriausybei išvadas ir siūlymus dėl Regionų kultūros plėtros 2011-2020 

metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 2012-2014 metams projektų (raštas 

2011-10-18 Nr. S-192). 

 

Bendradarbiavimas su Kultūros ministerija 

 

Taryba teikė siūlymus dėl KM parengtų teisės aktų (Lietuvos kultūros politikos kaitos 

gairių priemonių plano, Lietuvos Respublikos Lietuvos meno tarybos įstatymo, Regionų 

kultūros plėtros 2011-2020 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 2012-2014 

metams) projektų tobulinimo (raštai 2011-01-11 Nr. S-1, 2011-08-09 Nr. S-173, 2011-06-21 

Nr. S-165, 2011-10-18 Nr. S-192, 2011-11-14 Nr. S-204). 

Taryba kartu su Kultūros ministerija nustatė Etninės kultūros plėtros valstybinės 

programos 2010-2014 m. įgyvendinimo 2011 m. ir 2012 m. prioritetus, padėjo koordinuoti ir 

teikė siūlymus savivaldybėms ir kitoms regioninėms institucijoms dėl programos 

įgyvendinimo. 
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Vyko Tarybos atstovo vieša diskusija su Kultūros ministru dėl tautinės kultūros svarbos 

(skelbta 2011-06-23 laikraštyje ir portale „Lietuvos žinios“).   

 

Bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) 

 

 Taryba kartu su ŠMM ir UPC surengė viešą konsultaciją etnokultūrinio ugdymo 

sampratos klausimu. Taryba teikė siūlymus ŠMM dėl etnokultūrinio ugdymo plėtros (raštas 

2011-12-05 Nr. S-210), Tarybos atstovai susitiko su ŠMM ministro patarėjui A. Lakštausku 

– pateikiant siūlymus dėl Etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų 

programų įgyvendinimo. Tarybos atstovas R. Astrauskas dalyvavo ŠMM sudarytoje darbo 

grupėje neformalaus ugdymo reformai parengti ir teikė siūlymus. 

 

Bendradarbiavimas su Ugdymo plėtotės centru (UPC) 

 

 Buvo parengtas Tarybos ir UPC bendradarbiavimo 2011 m. planas, Tarybos atstovai 

dalyvavo 2 pasitarimuose su UPC dėl etnokultūrinio ugdymo plėtros. Teikti siūlymai dėl 

UPC ir LEKD rengiamų Etninės kultūros ugdymo metodinių rekomendacijų ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, dėl Etninės kultūros ugdymo programos 

modulio 5-12 klasėms projektų tobulinimo (pateiktas pastarojo vertinimas raštu 2011-12-01 

Nr. S-209). Taryba kartu su UPC ir ŠMM surengė viešą konsultaciją etnokultūrinio ugdymo 

sampratos klausimu. Be to, Taryba išplatino per regionines tarybas ikimokyklinių įstaigų 

anketas dėl etnokultūrinio ugdymo, kurios buvo parengtos kartu su UPC.  

 

Bendradarbiavimas su Švietimo mainų paramos fondu (ŠMPF) 

 

Taryba teikė siūlymus dėl pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo programų (1 

– Regioninio tapatumo stiprinimo; 2 – Vietos bendruomenei aktualių ir pilietiniam ir 

tautiniam ugdymui skirtų visuomeninių darbų organizavimo) įgyvendinimo savivaldybėse 

paslaugų viešųjų pirkimų sąlygų tobulinimo (raštai 2011-03-28 Nr. S-144, 2011-05-10 Nr. 

S-153, 2011-05-10 Nr. S-154). 

 

Bendradarbiavimas su Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) 

 

 Tarybos atstovas dalyvavo ŽŪM sudarytos Tautinio paveldo produktų tarybos dviejuose 

posėdžiuose, teikė siūlymus dėl Tautinio paveldo produktų plėtros programos 2012–2020 m. 

projekto tobulinimo. Taryba teikė ŽŪM siūlymus dėl Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų 

rinkos ir amatų plėtros 2008-2015 m. programos tobulinimo (raštas 2011-04-28 Nr. S-150), 

dėl Lietuvos tautinio paveldo produktų registro papildymo (raštas 2011-08-18 Nr. S-174). 

 

Bendradarbiavimas su Finansų ministerija (FM) 

 

 Kreiptasi į FM dėl Tarybos asignavimų padidinimo (raštai 2011-06-27 Nr. S-166, 

2011-09-08 Nr. S-178). Gautas palankus FM sprendimas padidinti Tarybos 2012 m. 

asignavimus 40 tūkst. Lt. 

 

Bendradarbiavimas su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba (VSTT) prie AM  

 

Tarybos atstovai dalyvavo VSTT pasitarime dėl naujiems statiniams siūlomų 

etnoarchitektūros projektų leidybos ir sklaidos. 
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5.3. BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS 

 

Bendradarbiavimas su Lietuvos Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatu 

 

Tarybos atstovas dalyvavo Lietuvos nacionalinėje UNESCO  komisijoje vykusiame 

pasitarime dėl nematerialaus paveldo apsaugos problemų. 

 

Bendradarbiavimas su Lietuvos radiju ir televizija (LRT)  

bei kitomis žiniasklaidos institucijomis 

 

 Taryba teikė LRT vadovybei siūlymus dėl etninės kultūros renginių transliavimo per 

LRT 2011 m. (raštas 2011-03-25 Nr. S-142). Aukštaitijos taryba bendradarbiavo su UAB 

„Aukštaitijos televizija“ dėl laidų apie tradicinės kultūros puoselėjimą regiono 

bendruomenėse. Suvalkijos (Sūduvos) taryba bendradarbiavo su žurnalo „Sūduva“ leidėjais. 

 

Bendradarbiavimas su mokslo ir studijų institucijomis 

 

 Mokslo ir studijų institucijų atstovavimas Taryboje: savo atstovus į Tarybos 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. Papildomai Suvalkijos 

(Sūduvos) taryba bendradarbiavo su Marijampolės kolegija. 

 2011 m. bendradarbiauta su mokslo ir studijų institucijomis šiais klausimais: 

 su VDU dėl etnologinių studijų išsaugojimo ir plėtros; 

 su LMTA dėl etnomuzikologinių studijų išsaugojimo ir plėtros; 

 su Lietuvos istorijos instituto Etnologijos sk. vedėju Ž. Šakniu  dėl etnografinių 

regionų žemėlapio tikslinimo; 

 Be to, bendradarbiaudama su ŠU, Taryba tapo ŠU gimnazijos organizuotos 

respublikinės mokslinės-metodinės konferencijos „Mokslininkas-mokytojas-mokinys: 

tautiškumas šiandienos sociokultūrinėje aplinkoje“ globėju . 

 

 

Bendradarbiavimas su Lietuvos jaunimo turizmo centru (LJTC) 

 

Taryba ir jos regioniniai padaliniai bendradarbiavo su LJTC kaip partneris remiant 

projektus „Mūsų kraitis Europoje“ ir „Lietuvos saugomos teritorijos“ . 

 

Bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis 

 

Ugdymo įstaigų atstovai regioninėse tarybose: Kupiškio r. Šepetos Almos 

Adamkienės pagrindinė mokykla delegavo savo atstovą į Aukštaitijos tarybą, Alytaus dailiųjų 

amatų mokykla – į Dzūkijos (Dainavos) tarybą. 
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Taryba ir jos regioniniai padaliniai bendradarbiavo su įvairiomis ugdymo įstaigomis 

aiškinantis mokyklų pasirinktos etnokultūrinio ugdymo krypties įtvirtinimo problemas, 

anketuojant ikimokyklines įstaigas dėl etnokultūrinio ugdymo, anketuojant moksleivius dėl 

tarmių gyvosios tradicijos išsaugojimo. Tarybos atstovas susitiko su Vilniaus mokyklos 

„Lietuvių namai“ specialistais ir aptarė etnokultūrinio ugdymo plėtros galimybes užsienio 

lietuvių tarpe. 

 

Bendradarbiavimas su kultūros įstaigomis 

 

Kultūros įstaigų atstovavimas Taryboje: savo atstovus į Tarybos sudėtį 2009-2013 m. 

kadencijai delegavo Lietuvos liaudies kultūros centras – Kultūros skyriaus Folkloro poskyrio 

vadovę J.Šemetaitę, Lietuvos muziejų asociacija – Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorių 

A.Astramską, šiam atsistatydinus – Dalią Bernotaitę-Bieliauskienę. 

Kultūros įstaigų atstovavimas regioninėse tarybose: savo atstovus į Mažosios Lietuvos 

tarybą delegavo Klaipėdos m. savivaldybės etnokultūros centras, Pagėgių savivaldybės 

Kultūros centras, Kintų Vydūno kultūros centras, Liudviko Rėzos kultūros centras, Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejus ir Šilutės kraštotyros muziejus; į Suvalkijos (Sūduvos) tarybą – 

VšĮ „Vilkaviškio audimo artelė“ ir VšĮ „Prienų drožėjai“; į Aukštaitijos tarybą – Pasvalio 

kultūros centras; į Dzūkijos (Dainavos) regioninę tarybą – Varėnos kultūros centras; į 

Žemaitijos tarybą – Šiaulių „Aušros” muziejus, Žemaičių dailės muziejus. 

Taryba bendradarbiavo su Lietuvos liaudies kultūros centro vadovybe siekiant etninės 

kultūros integravimo į bendrąją kultūros politiką. Atsiliepiant į Lietuvos tautinių mažumų 

folkloro ir etnografijos centro prašymą, Taryba svarstė šio centro problemas ir pateikė 

siūlymus dėl padėties gerinimo Kultūros ministrui ir Ministrui Pirmininkui (raštai 2011-01-

24 Nr. S-3, 2011-02-14 Nr. S-129). Suvalkijos (Sūduvos) taryba bendradarbiavo su Kauno 

tautinės kultūros centru. 

 

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. 

 Taryba bendradarbiavo su Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyrium 

teikdama rekomendaciją dėl medinių skulptūrų muziejaus „Raganų kalnas“ (raštas 2011-11-

21 Nr. S-206). 

 

5.4. BENDRADARBIAVIMAS SU NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS 

 

Nevyriausybinių organizacijų atstovavimas Taryboje: savo atstovus į Tarybos sudėtį 

2009-2013 m. kadencijai delegavo Lietuvių etninės kultūros draugija – doc. dr. 
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D.Urbanavičienę, Lietuvos kraštotyros draugija – prof. dr. L.Klimką, Lietuvos meno kūrėjų 

asociacija – J.Rudzinską ir M.Martinaitį, Lietuvos ramuvų sąjunga – I.Trinkūnienę.  

Nevyriausybinių organizacijų atstovavimas regioninėse tarybose:  

 į Aukštaitijos tarybą savo atstovus delegavo Aukštaičių akademija, Utenos 

etnoklubas, Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys, Muziejų 

asociacija, 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, Lietuvių etninės 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 ūkininkių draugija, Šilutės Hermano 

Zudermano literatūrinis klubas;  

 į Suvalkijos (Sūduvos) tarybą savo atstovus delegavo Sūduvos istorijos klubas, 

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija, Šakių r. tautodailininkų bendrija „Dailius“, 

Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys, Lietuvai pagražinti draugijos 

Šakių skyrius, Moterų ūkininkių sąjunga, 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, Dzūkų 

kultūros draugė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius, Lietuvai pagražinti 

draugijos Alytaus m. ir r. skyrius, Romuvų sąjungos Alytaus skyrius, Lietuvos kraštotyros 

draugija, Lietuvos ūkininkų draugijos Merkinės skyrius, Lietuvos soroptimisčių sąjungos 

Alytaus skyrius, Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Draugija „Zonta“, Lietuvių etninės kultūros 

draugijos Kauno teritorinis padalinys.   

Papildomai regioninės tarybos bendradarbiavo ir su kitomis nevyriausybinėmis 

organizacijomis: pvz., Aukštaitijos taryba bendradarbiavo su „Tėviškės“ draugija, asociacija 

„Bitės namai“, Suvalkijos (Sūduvos) taryba – su regiono bendruomenių Vietos veiklos 

grupėmis. 

Taryba bendradarbiavo su nevyriausybinėmis organizacijomis šiais klausimais: 

 Tarybos nariai teikė siūlymus dėl LEKD ir UPC rengiamų Etninės kultūros ugdymo 

metodinių rekomendacijų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams ir 

Etninės kultūros ugdymo programos modulio 5-12 klasėms projektų tobulinimo; 

 Taryba suderino bendradarbiavimo gaires su Lietuvos šokio mokytojų asociacija. 

 

5.5. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

Bendradarbiauta nematerialaus paveldo apsaugos klausimais su tarptautinio seminaro 

IPEDAM, vykusio Trondheime (Norvegija), dalyviais, kurie priėmė bendrą rekomendaciją 

dėl nematerialaus paveldo apsaugos Lietuvoje. Taip pat bendradarbiauta su Lenkijos lietuvių 

etninės kultūros draugija ir kitomis Lenkijos lietuvių organizacijomis. 
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II. TARYBOS PADALINIŲ – REGIONINIŲ TARYBŲ – VEIKLA 2011 M. 

 

Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos (Sūduvos), Mažosios 

Lietuvos regioninių etninės kultūros globos tarybų pagrindinė paskirtis – padėti Tarybai 

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 Tarybai informaciją, išvadas ir pasiūlymus, užtikrina 

Tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą, padeda jai 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. Pagal Etninės kultūros 

valstybinės globos pagrindų įstatymą apskričių viršininkams buvo pavesta rūpintis visų į 

apskrities teritoriją įeinančių etnografinių regionų etninės kultūros problemų sprendimu, 

tačiau įgyvendinant apskričių reformą 2010 m. šis punktas iš įstatymo buvo išbrauktas.  

2011 m. Taryba daug dėmesio skyrė regioninių tarybų veiklos teisinio reglamentavimo 

tobulinimui, nes siekė atitikimo Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymui, 

stipresnių sąsajų su Tarybos veikla, bendrų principų įtvirtinimo regioninių tarybų veikloje. 

Atsižvelgiant į regioninių tarybų vertinimus, Taryba 2011 m. patvirtino kiekvienos regioninės 

tarybos darbo reglamentus. Nustačius suvienodintą regioninių tarybų sudarymo tvarką, 2010 

m. pabaigoje – 2011 m. pradžioje buvo tvirtinami savo atstovus į regionines tarybas 2011-

2014 m. kadencijai deleguojančių institucijų ir organizacijų sąrašai, tvirtinama naujosios 

kadencijos regioninių tarybų personalinė sudėtis, pirmininkai ir pavaduotojai. 

Regioninės tarybos, įgyvendindamos savo metinius veiklos planus, susidūrė su tam 

tikromis problemomis: 1) šie Tarybos 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 

sunkmečio metais labai trūko – ypač atstovaujantiems visuomenines organizacijas; 3) taip pat 

trūksta lėšų regionines tarybas aptarnaujančių Tarybos 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 pastaraisiais metais buvo perpus sumažinti 

Tarybos biudžetiniai asignavimai ir neliko lėšų veiklai. Be to, nuo 2010 m. pradėjus 

įgyvendinti apskričių reformą, kai kurios regioninės tarybos (Suvalkijos ir Žemaitijos) neteko 

lengvatinėmis sąlygomis skirtų buveinių apskričių administracijose.  

Dėl lėšų trūkumo kai kurios regioninės tarybos 2011 m. negalėjo surengti po 4 

posėdžius per metus, kaip numatyta jų nuostatuose. Žemaitijos, Aukštaitijos ir Suvalkijos 

(Sūduvos) surengė po 4 posėdžius, Dzūkijos (Dainavos) – 3 posėdžius, Mažosios Lietuvos – 2 

posėdžius ir 1 pasitarimą. Iš viso buvo suorganizuota 17 regioninių tarybų posėdžių (jų 

protokolų santraukas žr. 7 priede). 2011 m. lapkričio 8 d. Taryboje įvyko bendras regioninių 

tarybų pirmininkų ir specialistų posėdis, skirtas regioninių tarybų veiklos koordinavimo, 

perspektyvų ir problemų aptarimui (protokolo santrauką žr. 5 priede). 

Koordinuojant etninės kultūros veiklą etnografiniuose regionuose, 2011 m. buvo 

sudaryti Aukštaitijoje, Žemaitijoje, Mažojoje Lietuvoje, Suvalkijoje ir Dzūkijoje veikiančių 
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visų valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų, susijusių su etninės kultūros plėtra, 

sąrašai. Pradėtas bendradarbiavimas su institucijomis, nepatekusiomis į regioninių tarybų 

sudėtį, tam tikslui buvo kiekvienam regionui sukurti virtualūs forumai. 

Regioninės tarybos 2011 metams pasirinko šiuos savo veiklos prioritetus: 

1) vaikų ir jaunimo etninio kultūrinio ir lokalinio tapatumo formavimas (Aukštaitija, 

Suvalkija, Mažoji Lietuva, Dzūkija);  

2) etninės kultūros sklaida, gyvosios tradicijos išsaugojimas ir plėtra regione 

(Suvalkija, Mažoji Lietuva, Dzūkija); 

3) etninės kultūros vertybių svarbos suvokimo visuomenėje stiprinimas (Mažoji 

Lietuva, Žemaitija, Dzūkija); 

4) tradicinių amatų ir verslų, kulinarinio paveldo gaivinimas ir plėtra (Suvalkija), 

tautodailės tradicijų puoselėjimas (Žemaitija); 

5) tarmių išsaugojimas ir plėtra regione (Žemaitija); 

6) nematerialaus kultūros paveldo apsaugos stiprinimas (Aukštaitija, Mažoji Lietuva); 

7) etninės kultūros vertybių populiarinimas regiono bei respublikos žiniasklaidos 

priemonėse (Aukštaitija); 

8) regioninės tarybos statuso stiprinimas (Aukštaitija). 

Toliau pateikiama regioninių tarybų veiklos 2011 m. rezultatų apžvalga pagal atskiras 

veiklos kryptis. 

 

Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo regionuose skatinimas 

 

Aukštaitijos taryba svarstė Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo regione 

klausimus per išvažiuojamuosius posėdžius Utenoje (birželio 9 d.) ir Kernavėje (lapkričio 3 

d.), kurių metu buvo išsamiai susipažinta su Etninės kultūros plėtros programų įgyvendinimu 

Utenos ir Širvintų rajonų savivaldybėse. Bendradarbiaujant su regionine taryba, 2011 m. buvo 

įkurtos Etninės kultūros tarybos Radviliškio, Joniškio ir Kauno rajonų savivaldybėse, kurios 

patvirtino savo Etninės kultūros plėtros programas. Tarybos specialistė Aukštaitijos regionui 

vasario mėn. dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros tarybos 

ataskaitiniame susirinkime, kurio metu buvo aptarti 2010 metų pasiekimai etnokultūros 

srityje, aptartos problemos ir numatytos gairės 2011 metams. Tarybos specialistė Aukštaitijos 

regionui teikė konsultacijas kuriant Etninės kultūros tarybas ir sudarant Etninės kultūros 

plėtros programas  Joniškio ir Kauno rajonuose.  

Suvalkijos (Sūduvos) taryba Marijampolėje ir Šakiuose surengė etninės kultūros plėtrai 

aktualizuoti skirtus regioninės tarybos posėdžius, kuriuose dalyvavo savivaldybių Kultūros 

skyrių vadovai. Tai paskatino dvi savivaldybes – Kalvarijos ir Marijampolės – parengti naujas 

programas. Kalvarijos savivaldybė patvirtino 2011–2014 m. etninės kultūros plėtros programą 

ir priemonių planą, kuriuo remiantis 2011 m. buvo įgyvendinti keturi projektai:  „Kalvarijos 

krašto kultūros bei istorijos puoselėjimas ir sklaida“, projektas ekspedicija „Senieji Kalvarijos 

amatai“, „Etninės kultūros populiarinimas organizuojant ir rengiant parodas“, „Etninė kultūra 

leidiniuose“. Pradėta rengti ir 2012 m. turėtų būti patvirtinta Marijampolės savivaldybės 

Etninės kultūros plėtros programa 2012 – 2014 metams. 

Mažosios Lietuvos taryba skatino savivaldybes kurti Etninės kultūros plėtros 

programas, kuriose būtų numatytos lėšos etninės kultūros projektams įgyvendinti. To 

rezultatas – 2011 m. pabaigoje Klaipėdos rajono savivaldybės taryba patvirtino Klaipėdos 
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rajono etninės kultūros plėtros 2012-2014 m. programą, o Pagėgių savivaldybėje buvo 

suformuota Etninės kultūros globos taryba. 

Dzūkijos (Dainavos) taryba, rengdama išvažiuojamuosius posėdžius, išsamiau 

susipažino ir vertino etninės kultūros plėtrą Dieveniškių krašte, Alytaus mieste, Varėnos r., 

Dzūkijos nacionaliniame parke ir Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate. 

 

Etnokultūrinio ugdymo plėtra 

 

Visos regioninės tarybos Tarybos nurodymu nuo spalio mėn. savo regionuose 

organizavo ikimokyklinių įstaigų apklausą dėl etnokultūrinio ugdymo (apklausa vykdoma iki 

2012 m. balandžio mėn.).  

Mažosios Lietuvos taryba, siekdama etnokultūrinio ugdymo plėtros regione, savo veiklą 

plėtojo keliomis kryptimis. Gegužės 3 d. vykusiame regioninės tarybos išplėstiniame posėdyje 

buvo aptarta Šilutės rajono Juknaičių pagrindinės mokyklos etnokultūrinė veikla, 

rekomenduota ją teikti kaip sektiną pavyzdį (mokyklos veiklą pristačiusi mokytoja R. 

Gailiuvienė vėliau buvo įtraukta į pagrindinio ugdymo bendrąją programos „Etninis kultūros 

ugdymas“ rengėjų grupę). Tarybos specialistė regionui R. Jokubaitytė atliko tyrimą 

„Etnokultūros ugdymas Mažosios Lietuvos regiono bendrojo lavinimo mokyklose“. Mažosios 

Lietuvos tarybos nariai aktyviai dalyvavo ir teikė siūlymus bei pastabas ruošiant pagrindinio 

ugdymo bendrąją programą „Etninis kultūros ugdymas“, taip pat teikė konsultacijas ir 

rekomendacijas Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos projektui „Fotografija mena 

vakarykščią dieną“, Šilutės rajono moksleivių viktorinai „Pažink savo kraštą – Mažąją 

Lietuvą“, Šilutės rajono Juknaičių pagrindinės mokyklos projektui „Mažosios Lietuvos 

pėdsakais“, Šilutės rajono Kintų vidurinės mokyklos projektui „Pažink savo kraštą“, Šilutės 

folkloro ansamblio „Verdainė“ edukacinių renginių ciklui „Taip linksminosi mūsų senoliai“. 

Mažosios Lietuvos tarybos pirmininkė N. Sliužinskienė ir narė L. Kerpienė pristatė ŠMM 

organizuotos viešosios diskusijos „Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategijos 

neformaliojo švietimo priemonių įgyvendinimo galimybės“ (vykusios lapkričio 10-11 d. 

Klaipėdos etnokultūros centre ir Dovilų etninės kultūros centre) dalyviams regione veikiančių 

etninės kultūros centrų veiklas. 

Aukštaitijos tarybos posėdyje lapkričio 3 d. buvo aptarta edukacinė veikla Kernavės 

rezervate ir kituose krašto muziejuose. Aukštaitijos regiono specialistė teikė konsultacijas 

Panevėžio kolegijai dėl etninės kultūros dalykų įvedimo į naujas programas, dalyvavo 

Panevėžio kolegijos darbo grupėje rengiant naują neformaliojo ugdymo programą, taip pat 

teikė konsultacijas fondui „Algojimas“ dėl Pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo 

programų konkurso. Aukštaitijos regiono savivaldybių švietimo skyriams ir atskiroms 

švietimo institucijoms buvo skleidžiama informacija apie rengiamas pagrindinio ir vidurinio 

bendrąsias Etninės kultūros ugdymo programas, teikiami jų projektai kviečiant teikti pastabas 

ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo.  

Žemaitijos taryba konsultavo Telšių rajono savivaldybės kultūros centro vaikų folkloro 

ansamblio „Čiučiuruks“ vadovę Ritą Macijauskienę dėl Žemaitijos etnokultūrinių tradicijų 

pristatymo dalyvaujant XV Tarptautiniame vaikų folkloro festivalyje Bulgarijoje, Sliveno 

mieste gegužės 22-30 d.  

Dzūkijos (Dainavos) taryba per posėdį spalio 28 d. aptarė etnokultūrinio ugdymo plėtrą 

Alytaus mieste (lopšelyje-darželyje, pradinėje mokykloje, pagrindinėje mokykloje, dailiųjų 

amatų mokykloje). Gegužės mėn. regioninė taryba bendradarbiavo su Lietuvos jaunimo 

turizmo centru vykdant šalies mokinių etnokultūrinį projektą „Mūsų kraitis Europoje“. 

Dzūkijoje 2011 m. buvo tęsiamas 2010 m. pradėtas pedagogų anketavimas dėl etnokultūrinio 

ugdymo.  
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Etninės kultūros gyvosios tradicijos tęstinumo skatinimas 

3.1. Tarmių gyvosios tradicijos tęstinumo globa 

Visos regioninės tarybos 2011 m. tęsė savo regionuose 2010 m. pradėtą anketavimą, 

skirtą tarmių gyvosios tradicijos tyrimui „Jaunimas ir tarmės“.  

Aukštaitijos taryba intensyviai skatino tarmių gyvosios tradicijos puoselėjimą regione,  

regioninės tarybos narys Algirdas Svidinskas aktyviai dalyvavo Tarybos sudarytoje Tarmių 

grupės darbe. Aukštaitijos taryba lapkričio 3 d. posėdyje, pristatant leidinį „Širvintiškių 

tekstai“, aptarė širvintiškių tarmės puoselėjimo galimybes šiandieninėje aplinkoje, taip pat 

aptarė edukacinę programą „Kupiškėnų tarmės lobiai“ bei uteniškių tarmei palaikyti skirtą 

Utenos rajono savivaldybės remiamą programą. Šiame posėdyje Aukštaitijos taryba pritarė 

pakartotiniam Tarybos kreipimuisi į Seimą dėl 2013 metų paskelbimo Tarmių metais. 

Aukštaitijos tarybos gruodžio 9 d. posėdyje buvo aptartas naujai išleistas uteniškių tarme 

parašytas leidinys – dr. Romualdo Šimkūno „(Ne)paprastās istorijās“. Kai kurie Aukštaitijos 

tarybos nariai ypač aktyviai prisidėjo prie tarmių gyvosios tradicijos puoselėjimo ir tęstinumo 

skatinimo: Violeta Aleknienė ir Zita Mackevičienė inicijavo tarmiškų tekstų skyrelių įvedimą 

krašto laikraščiuose „Kupiškėnų mintys“ ir „Utenos diena“, Algirdas Svidinskas kartu su 

„Rytų aukštaičių sambūriu“ balandžio mėn. Raudondvaryje (Kauno r.) surengė kasmetinę 

tarmiškos kūrybos šventę. 

Žemaitijos tarybos narys J. Pabrėža dalyvavo Tarybos sudarytos Tarmių grupėje. 

Žemaitijos taryba 2010-10-11 posėdyje priėmė protokolinį nutarimą dėl 2011–2013 metų 

paskelbimo Žemaitijos regione Tarmių metais. Atsiliepiant į šį nutarimą, Telšių rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir Kultūros centras paskelbė Telšių rajono 

mokinių „Žemaitiškos kūrybos konkursą“. Žemaitijos taryba tarpininkavo rengiant IV 

Respublikinį konkursą „Kuriame žemaitiškai“. 

Mažosios Lietuvos tarybos specialistė R. Jokubaitytė atliko sukauptų anketų „Jaunimas 

ir tarmės“ analizę, kurios išvadas pateikė regioninės tarybos posėdžiui gegužės 3 d. ir  

Klaipėdos rajono Dovilų etnokultūros centre gegužės 11 d. vykusio seminaro „Tarmės 

šnekamojoje ir rašomojoje kalboje“ dalyviams. Pagrindinė išvada –  gyvosios tarmės regione 

nebeliko, nes jo gyventojus ypač skaudžiai palietė istoriniai įvykiai (karas, pokaris), vietos 

gyventojų išlikę vienetai. Regioninė taryba pasiūlė Klaipėdos krašto tarmę naudoti regiono 

folkloro ansamblių pasirodymų metu, kad bent tokiu būdu būtų „reanimuojama“ jau beveik 

išnykusi regionui būdinga tarmė ir suteikta galimybė visuomenei ją išgirsti.  

3.2. Kitų reiškinių gyvosios tradicijos globa 

 Mažosios Lietuvos tarybos nariai teikė konsultacijas ir rekomendacijas regiono 

tradicijas puoselėjančių renginių ir projektų organizatoriams: Šilutės rajono vaikų ir jaunimo 

sakralinių giesmių šventei „Teskamba giesmė“, regioniniam liaudies kūrybos perteikimo 

festivaliui „Pažinsi tautosaką – atrasi save“, Klaipėdos rajono Priekulės kultūros namų 

kūrybinių dirbtuvių projektui „Tradicinis dainavimas, muzikavimas, tautinis kostiumas“, 

Rusnės bendruomenių šventei „Šaktarpis“, Pagėgių savivaldybės Plaškių kaimo šventei, 

Pagėgių kultūros centro projektui „Vaikas .– tradicijos ir paveldo perėmėjas“. 

Dzūkijos (Dainavos) tarybos nariai konsultavo ir prisidėjo prie tradicinių šokių mokymų 

sklaidos Varėnos rajone (vykdant Etnokultūros, kūrybiškumo ir socialinio aktyvumo ugdymo 

ir skatinimo programą „Kad žinotau, kad mokėtau“, kurios metu buvo suorganizuota 15 

tradicinių šokių mokymų 11-oje rajono mokyklų, kūrybinė šokio ir meno 3 dienų stovykla 

Kirklionių k., 9 tradicinių šokių vakaronės jaunimui). 
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Tradicinių amatų ir verslų išsaugojimas bei populiarinimas 

 

Aukštaitijos taryba, apsvarsčiusi Zarasų, Kaišiadorių, Švenčionių ir Kėdainių 

savivaldybių administracijų prašymus steigti tradicinių amatų centrus šiose savivaldybėse, 

pritarė šiems amatų centrų steigimo prašymams: „Amatų centro Reškutėnuose kūrimas“ 

(Švenčionių r.), „Žaslių tradicinių amatų centro steigimas ir plėtra“ (Kaišiadorių r.), 

„Tradicinių amatų centras Arnetų namuose“ (Kėdainių r.), „Amatų centro įkūrimas Antazavės 

dvare: paveldas ir tradicijos kaimo plėtrai” (Zarasų r.). Aukštaitijos tarybos birželio 9 d. 

posėdis buvo skirtas tradiciniams amatams ir verslams, jų sertifikavimo reikalavimams aptarti 

(jame dalyvavo ŽŪM Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vedėja E. Petrošienė). Šiame 

posėdyje buvo pristatytas Aukštaitijos tarybos pirmininko P. Blaževičiaus ir Rokiškio rajono 

savivaldybės iniciatyva 2010–2011 m. atliktas tyrimas „Tradicinės amatininkystės ir liaudies 

meno industrijos situacijos Žiemgaloje ir Šiaurės Lietuvoje“ (tyrimą atliko UAB „DEA 

Baltika“) ir jo rezultatais remiantis sukurta „Tradicinės amatininkystės ir liaudies meno 

industrijos vystymo programa 2011–2016 metams Žiemgalos ir Šiaurinės Lietuvos teritorijai“ 

– po posėdžio tyrimo medžiaga buvo paskleista Aukštaitijos tautodailininkams ir 

amatininkams. Šiame posėdyje buvo aptartos ir tradicinių mugių plėtros regione aktualijos, 

regioninė taryba nutarė skatinti Šiaurės Lietuvai būdingų saldaturgių, šeškaturgių, Jurginių 

mugių rengimą. 2011 m. Aukštaitijos taryba surinko informaciją apie Aukštaitijoje 

veikiančius amatų centrus,  gaminančius tautinio paveldo produktus (žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=884&p_k=1). Populiarindami aukštaitiškus amatus, 

regioninės tarybos nariai aktyviai įsijungė į regioninės „Aukštaičių suktinio“ šventės 

(vykusios Panevėžyje rugsėjo 3 d.) organizavimą, kurioje buvo pristatyti tradiciniai amatai ir 

amatininkai, tradiciniai verslai ir kulinarijos paveldas. 

Žemaitijos taryba pateikė 4 rekomendacijas dėl tradicinių amatų centrų steigimo (trims 

amatų centrams finansavimas buvo skirtas), taip pat pateikė rekomendacijas Lietuvos Žemės 

ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai dėl 2011 m. geriausiai dirbančių 

tradicinių amatų meistrų Lietuvoje premijavimo (apdovanoti rekomenduoti Žemaitijos 

meistrai Raimonda ir Vytautas Ramanauskai, kuriantys dirbinius iš beržo tošies). Žemaitijos 

tarybos atstovai teikė konsultacijas vaikų folkloro kūrybos studijai ,,Čiučiuruks" dėl projekto 

,,Vaikų kūryba tradicinių amatų ir regiono tradicijų puoselėjime" rengimo ir įgyvendinimo. 

Tarpininkaujant Žemaitijos tarybai, spalio 26 d. Laukuvos kultūros namuose buvo surengta 

konferencija „Senieji Laukuvos krašto amatai“, kurioje pranešimus skaitė  Žemaitijos tarybos 

nariai, buvo demonstruojami tradiciniai amatai ir surengta karpinių paroda. 

Dzūkijos (Dainavos) taryba teikė Vilniaus r. savivaldybei rekomendaciją dėl tradicinių 

amatų centro steigimo Houvalto dvare Maišiagaloje. 

Suvalkijos (Sūduvos) tarybos atstovai teikė nuolatines konsultacijas krašto 

amatininkams, besirengiantiems sertifikuoti savo dirbinius ŽŪM Tautinio paveldo produktų 

skyriuje. Tarybos specialistas Suvalkijos regionui teikė rekomendacijas dėl kalvės įrengimo 

Taukaičių klojimo teatro sodyboje (Marijampolės r.), kurioje numatoma gaivinti tradicinius 

amatus.  

Mažosios Lietuvos tarybos nariai teikė konsultacijas ir rekomendacijas Klaipėdos 

rajono Agluonėnų etnografinės sodybos projektui „Amatas – gyvenimo pamatas“. 

 

Etninės kultūros sklaida regiono žiniasklaidoje 

 

Informacija apie Aukštaitijos tarybos posėdžius ir jų metu priimtus sprendimus buvo 

skelbiama interneto tinklaraščiuose alkas.lt, slaptai.lt, kulturautenoje.lt, krastonaujienos.lt, 

aina.lt ir mignalina.lt. Ypatingo dėmesio susilaukė alkas.lt tinklaraštyje skelbta publikacija, 

iššaukusi diskusiją apie etninės kultūros specialistus. Be to, Aukštaitijos taryba 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=884&p_k=1
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bendradarbiaujant su UAB „Aukštaitijos televizija“ inicijavo parengimą 16 laidų „Etnos“ 

ciklo apie tradicijų puoselėjimą regione (laidų autorė ir vedėja – Tarybos specialistė 

Aukštaitijos regionui V. Vasiliauskaitė). Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdžiai ir aktualijos 

buvo pristatytos Marijampolės regioninėje televizijoje.  

 

Etninės kultūros būklės etnografiniuose regionuose stebėsena 

 

Intensyviausiai ir nuosekliausiai etninės kultūros būklės etnografiniame regione 

stebėseną vykdė Aukštaitijos taryba. Surinkti duomenys apie etnokultūrinę veiklą 12 regiono 

savivaldybių – Anykščių, Ignalinos, Kaišiadorių, Kėdainių, Kupiškio, Pakruojo, Panevėžio, 

Radviliškio, Širvintų, Ukmergės, Utenos rajonuose, Visagino mieste ir Aukštaitijos 

nacionaliniame parke. Stebėsena parodė, kad regione buvo surengtas 21 festivalis, 143 

bendruomenių renginiai ir šventės, 149 tradiciniai renginiai, 103 muziejų ir kultūros centrų 

edukacinės programos ir mokymai, 14 etnokultūrinių stovyklų, 35 tradicinių amatų mugės ir 

kulinarijos paveldo šventės, 108 tautodailininkų ir kitos parodos, 12 konferencijų ir seminarų, 

12 etnologinių ekspedicijų, parengti 8 etnokultūriniai turistiniai maršrutai (1 rengiamas), 

parengta 12 etnokultūrinių laidų regiono žiniasklaidoje, išleisti 28 leidiniai ir kt. (išsamiau žr. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8391&p_k=1 ). Aukštaitijos tarybos nariai ir 

Tarybos specialistė šiam regionui aktyviai prisidėjo prie kai kurių renginių (pvz., vaikų 

konkurso „Tramtatulis“ regioninių turų organizavimo Panevėžyje ir Visagine). Tarybos 

specialistė Aukštaitijos regionui, palygindama  2011 m. ir ankstesniais metais vykdant 

stebėseną sukauptus duomenis, rengia išvadas apie etninės kultūros plėtros būklę ir jos raidos 

tendencijas regione.  

Mažosios Lietuvos taryba rinko duomenis apie bendruomenių rengtas šventes, kultūros 

centrų (Juodkrantės, Priekulės, Pagėgių, Šilutės, Klaipėdos, Smalininkų ir kt.) rengtas folkloro 

ansamblių ir kalendorines šventes (5), tradicines muges (5), konferencijas (2), paskaitas ir 

seminarus (2), edukacinius užsiėmimus (8), viktorinas (2), festivalius ir kitus renginius (3), 

stovyklas (1), ekspedicijas (2), projektus (1), 2011 m. išleistus leidinius apie Mažosios 

Lietuvos kultūrą (4). 

Žemaitijos taryba pateikė duomenis apie regione vykusias etnokultūrines šventes (3), 

parodas (2), konferencijas (1), 2011 m. išleistus leidinius apie Žemaitiją (3), projektus (1), 

fiksuojamą paveldą.  

Suvalkijos (Sūduvos) taryba surinko duomenis apie regione surengtas etnokultūrines 

šventes (2), tradicinių amatų mokymus (Kauno „Saulutės“ galerijoje ir Tautinės kultūros 

centre, Prienų, Zanavykų krašto muziejuose, Vilkaviškio ir Marijampolės kultūros centruose), 

teorinius ir praktinius amatininkystės seminarus (Zyplių dvare, Marijampolės kraštotyros 

muziejuje, Užvenčio malūne), tradicinių amatų parodas Suvalkijos krašto muziejuose ir 

savivaldybių kultūros centruose, projektus (vykdomus Kalvarijoje, Kazlų Rūdos apylinkėse), 

etninės kultūros sklaidą regioninėje žiniasklaidoje, kai kuriuos leidinius, prie kurių parengimo 

prisidėjo regioninės tarybos nariai.  

 

Kita regioninių tarybų veikla 

 

Suvalkijos (Sūduvos) tarybos nariai tęsė ilgalaikį bendradarbiavimą su Lenkijos 

lietuviais siekiant etninės kultūros puoselėjimo šiame krašte. Regioninės tarybos narių grupė 

2011-03-12 dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Seinuose „Lietuviškojo tapatumo 

išsaugojimas: laimėjimai ir praradimai“, skirtoje lietuvių tremties iš Suvalkų krašto 70-

mečiui, 2011-12-17 dalyvavo mokslinėje konferencijoje Punske. Regioninės tarybos atstovai 

tarpininkavo dėl parodų rengimo Punske ir Seinuose (pvz., buvo surengta V. Jaručio ir K. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8391&p_k=1
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Babravičiaus kalviškosios kryždirbystės paroda Seinų lietuvių kultūros namuose), taip pat dėl 

Punsko krašto amatininkų dirbinių eksponavimo Marijampolės kultūros centre.  

Dzūkijos (Dainavos) taryba teikė konsultacijas krašto amatininkams, tautodailininkams, 

folkloro kolektyvams, kultūros darbuotojams, pedagogams ir kitiems dėl 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 (suteiktos 65 konsultacijos). 

Tarybos specialistė Aukštaitijos regionui suteikė 40 konsultacijų regiono kultūros, 

švietimo įstaigoms, amatininkams, tautodailininkams, kaimo turizmo sodybų verslininkams, 

folkloro kolektyvams, savivaldybių administracijoms, turizmo informacijos centrams įvairiais 

etninės kultūros klausimais.  
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III. TARYBOS BIUDŽETINIAI ASIGNAVIMAI 2011 M. IR JŲ PANAUDOJIMAS 

 

Etninės kultūros globos tarybos veiklos tikslai ir uždaviniai įgyvendinami vykdant 

valstybės biudžeto programą „Etninės kultūros valstybinė globa“.  

Šiai programai vykdyti 2011 metų pradžioje Tarybos išlaidų sąmatoje patvirtinta 315,0 

tūkst. Lt asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui – 195,0 tūkst. Lt, socialinio draudimo 

įmokoms – 60,5 tūkst. Lt, kitoms išlaidoms – 59,5 tūkst. Lt. Materialiojo ir nematerialiojo 

turto įsigijimui lėšų neskirta. 2011 m. eigoje buvo tikslinta išlaidų sąmata: iš prekių ir 

paslaugų naudojimo išlaidų 4,6 tūkst. Lt perkelta į materialaus ir nematerialaus turto įsigijimo 

išlaidas: nupirkta kompiuterinės programinės įrangos už 1,2 tūkst. Lt ir du kompiuteriai už 3,4 

tūkst. Lt. 

Išlaidų pasiskirstymas 2011 m. gruodžio 31 d. pagal išlaidų straipsnius 

 

E

N 

Straipsnio 

pavadinimas 

Sąmata 

tūkst. Lt 

Panaudota 

tūkst. Lt 

Nepanaudot

a  

tūkst. Lt 

Įvykdyta 

proc. 

1 Darbo užmokestis 195 195  100 

2 Socialinio draudimo įmokos 60,5 60,4 0,1 99,8 

3 Ryšių paslaugos 4,8 4,8  100 

4 Spaudos prenumerata 1 1  100 

5 Prekės 3,8 3,8  100 

6 Komandiruotės 1,2 1,2  100 

7 Ilgalaikio turto (patalpų) 

nuoma  

24,8 24,8  100 

8 Kvalifikacijos kėlimas 0,7 0,7  100 

9 Komunalinės paslaugos 12,4 12,4   100 

10 Kitos paslaugos 5,7 5,7  100 

11 Darbdavių socialinė parama 0,5 0,5  100 

12 Ilgalaikis turtas 4,6 4,6  100 

 Iš viso: 315 314,9  99,97 

Per visus išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius liko nepanaudota 0,1 tūkst. Lt. 

2011 m. gruodžio 31 d. biudžetinių lėšų likučio nebuvo. 2011 m. gruodžio 31 d. liko 

nepanaudota 1109,83 Lt lėšų, pervestų kaip parama iš kitų šaltinių.  

2011 m. vykdant valstybės biudžeto programą Etninės kultūros valstybinė globa, lėšos 

panaudotos pagal paskirtį. Tarybos 2011 m. finansinė ataskaita bei programos uždavinių 

įgyvendinimo vertinimo kriterijų vykdymo ataskaita pateikta Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijai ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei. 

Lėšų trūkumas yra svarbiausia Tarybos veiklą ribojanti problema – Tarybos 2011 

m. biudžetiniai asignavimai siekė tik 50 % lyginant su 2008 m. (2008 m. buvo skirta 630 

tūkst. Lt, o 2010-2011 m. – tik po 315 tūkst. Lt). Dėl to buvo ženkliai apsunkintas Tarybos 

funkcionavimas, nes: 

 Iki minimumo sumažintos galimybės vykdyti ekspertinę funkciją, kadangi ekspertinei 

veiklai visiškai neliko lėšų 

Tarybos nutarimai gali būti priimami tik per posėdžius, tačiau 2010–2011 m. Tarybos nariai 

buvo priversti posėdžiuose dirbti nemokamai ir netgi patirti nuostolių, nes turėjo patys 

padengti kelionės išlaidas (atvykstant iš Klaipėdos, Kelmės, Kauno, Molėtų ir kitų Lietuvos 
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miestų). Regioninės 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 atlika labai svarbias funkcijas – vadovavo 

regioninei tarybai, organizavo jos darbą ir atsakė už jos veiklą. Neliko lėšų samdomų ekspertų 

ir konsultantų apmokėjimui, nors Taryba turėtų atlikti įvairius tyrimus. Nebuvo lėšų ir 

kasmetiniam informaciniam Tarybos leidiniui „Etninė kultūra“ bei kitiems leidiniams išleisti. 

 Nesudarytos galimybės Tarybai vykdyti savo įsipareigojimus įgyvendinant įvairias 

valstybines programas  

Tarybos 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., Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa), tačiau pagal 2011 m. 

skirtus asignavimus Taryba nepajėgė finansuoti minėtų programų įgyvendinimo planuose jai 

priskirtų priemonių įgyvendinimo. 

 Trūko lėšų būtiniausioms išlaidoms ir Tarybos sekretoriato darbui užtikrinti 

Nepaisant to, kad Tarybos sekretoriato darbuotojų atlyginimai yra labai maži (vidurkis – 1820 

Lt) ir gerokai atsilieka nuo 2011 m. bendro atlyginimų vidurkio valstybės sektoriuje (2245 

Lt), Tarybos darbuotojams 2011 m. teko sumažinti darbo savaitę iki 4 darbo dienų (tai atitinka 

maždaug po 2 mėnesius nemokamų atostogų per metus), nes neužteko darbo užmokesčiui 

skirtų asignavimų. Beveik nebuvo lėšų Tarybos 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. Vis didesnė Tarybos asignavimų dalis turi 

būti skiriama augančioms komunalinių paslaugų išlaidoms padengti. Problema tapo ir 

regioninių tarybų patalpų išlaikymas – iki 2010 m. vidurio kai kurie Tarybos padaliniai 

regionuose nemokamai naudojosi apskričių patalpomis, tačiau po apskričių administracijų 

panaikinimo naujieji patalpų savininkai pareikalavo užmokesčio, todėl Taryba, neturėdama 

tam lėšų, buvo priversta tų patalpų atsisakyti.  

Siekiant pagerinti situaciją, šiais klausimai ne kartą buvo kreiptasi raštu į Seimą ir FM 

(raštai 2011-05-02 Nr. S-151, 2011-06-27 Nr. S-166, 2011-09-08 Nr. S-178, 2011-10-28 

Nr. S-197), Tarybos pirmininkė 2011-11-09 aptarė lėšų trūkumo problemą su Seimo ŠMKK.  

Tvirtinant valstybės 2012 metų biudžetą, Tarybai skirta tik 40 tūkst. Lt daugiau negu 

2011 m. – tai leis Tarybos sekretoriato darbuotojams dirbti pilną darbo savaitę ir bent iš dalies 

minimaliai atsilyginti Tarybos nariams už darbą per posėdžius, tačiau nėra lėšų tyrimams ir 

kitai ekspertinei veiklai, apmokėti regioninių tarybų pirmininkų darbą, išleisti Tarybos leidinį 

„Etninė kultūra“, atnaujinti susidėvėjusią kompiuterinę ir kitą įrangą bei kitoms būtiniausioms 

išlaidoms. 
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IŠVADOS IR SIŪLYMAI 

2011-ieji metai buvo antrieji pilni šios kadencijos Tarybos veiklos metai. 

Iš viso surengta 10 Tarybos posėdžių, kurie vyko kas mėnesį (išskyrus liepos ir 

rugpjūčio mėn.), kaip ir numatyta pagal Tarybos nuostatus. Tarp Tarybos posėdžių darbas 

vyko Tarybos sudarytose 7 ekspertų darbo grupėse, atsakingose už tam tikrą veiklos sritį, 

kurios iš viso surengė 4 posėdžius, be to, bendraujant virtualiu būdu patvirtino 2 išvadas, 

parengė 3 teisės aktų projektus (kartu su Seimo nariais). 

Tarybos teritoriniai padaliniai etnografiniuose regionuose – Aukštaitijos, Žemaitijos, 

Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos (Sūduvos) ir Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros 

globos tarybos – surengė 17 posėdžių: po 4 – Aukštaitijos, Žemaitijos ir  Suvalkijos 

(Sūduvos) tarybos, 3 – Dzūkijos (Dainavos) taryba, 2 – Mažosios Lietuvos taryba. Papildomai 

įvyko 1 bendras regioninių tarybų pirmininkų ir specialistų posėdis Taryboje. 

Taryba pagal 16 temų buvo suplanavusi 28 darbus, iš kurių 3 darbai liko 

neįgyvendinti – dėl lėšų trūkumo ar, padidėjus darbo krūviui, dėl suteikto prioriteto 

kitiems darbams. Papildomai buvo atlikta 19 neplaninių darbų: 14 – pagal 5 

suplanuotas temas, 5 – pagal 5 neplanuotas temas (iš viso 183 veiklos produktai
3
).  

Daugiausia dėmesio skirta Etninės kultūros ugdymo plėtros temai, pagal kurią atlikti 4 

planiniai ir 5 neplaniniai darbai (iš viso 30 veiklos produktų) – ši tema svarstyta visuose 2011 

m. Tarybos posėdžiuose (10), Švietimo ir mokslo grupės 1 posėdyje, regioninių tarybų 6 

posėdžiuose, pateikti 5 raštai su siūlymais (iš jų 3 dėl teisės aktų tobulinimo), organizuotos 3 

apklausos, surengta 1 viešoji konsultacija, dalyvauta 4 pasitarimuose su kitomis 

institucijomis, bendradarbiauta su UPC, ŠMM, ŠMPF, LJTC, ŠU, savivaldybėmis, 

mokyklomis ir kitomis švietimo įstaigomis, LEKD, LŠMA ir kitomis nevyriausybinėmis 

organizacijomis, tautinių mažumų atstovais. 

Pagal temą Etninės kultūros plėtros integravimas į bendrąją kultūros politiką 

Lietuvoje atlikti 2 planiniai ir 4 neplaniniai darbai (iš viso 28 veiklos produktai) – tema 

svarstyta Tarybos 7 posėdžiuose, pateikta 10 Tarybos raštų (iš jų 9 dėl teisės aktų tobulinimo), 

dalyvauta rengiant 3 teisės aktų pakeitimus ir 2 naujus teisės aktus, dalyvauta 2 pasitarimuose 

su kitomis institucijomis ir 3 viešuosiuose pokalbiuose, skaitytas 1 pranešimas, 

bendradarbiauta su Seimu, Vyriausybe, KM, LLKC, žiniasklaida, aukštosiomis mokyklomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis. 

Pagal temą Tautinio paveldo produktų įstatymas atlikti 2 planiniai darbai (iš viso 27 

veiklos produktai) – tema svarstyta Tarybos 4 posėdžiuose, Tautinio paveldo produktų grupės 

1 posėdyje, regioninių tarybų 5 posėdžiuose, pateikti 5 Tarybos raštai (iš jų 4 dėl teisės aktų 

tobulinimo), regioninės tarybos pateikė 9 rekomendacijas, Tarybos atstovas dalyvavo 2 ŽŪM 

posėdžiuose ir 1 Seimo KRK posėdyje, bendradarbiauta su ŽŪM, savivaldybėmis. 

Pagal temą Etnografinių regionų globa atlikti 3 planiniai ir 2 neplaniniai darbai (iš viso 

22 veiklos produktai) – tema svarstyta Tarybos 6 posėdžiuose, Regionų grupės 1 posėdyje, 

regioninių tarybų 5 posėdžiuose, bendrame regioninių tarybų pirmininkų ir specialistų 1 

posėdyje, dalyvauta 1 pasitarime, patvirtinti 5 Tarybos teisės aktai, parengta etninės kultūros 

plėtros regionuose stebėsenos lentelė, Taryba patvirtino apibendrinto etnografinių regionų 

žemėlapio sudarymo ir tikslinimo principus, pateikė regioninėms taryboms svarstyti 

administracinės reformos etnografinių regionų pagrindu 3 modelius, bendradarbiauta su 

mokslininkais, regionuose veikančiomis etninės kultūros veiklos institucijomis ir 

organizacijomis, savivaldybėmis.  

                                                 
3
  Terminas produktas pasirinktas vadovaujantis Valstybės kontrolės naudojama terminija vertinant Tarybos ir 

kitų institucijų veiklą. Trumpinimų išaiškinimus žr. p. 33.  
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Pagal temą Etninės kultūros plėtros valstybinė programa 2010–2014 m. atliktas 1 

planinis darbas (iš viso 11 veiklos produktų) – tema svarstyta Tarybos 2  posėdžiuose, 

regioninių tarybų 6 posėdžiuose, paviešinti 2 Tarybos nutarimai, pateiktas 1 Tarybos raštas, 

bendradarbiauta su KM, savivaldybėmis, bendruomenėmis. 

Pagal temą Tarybos 2011 m. strateginis veiklos planas atlikti 1 planinis ir 2 neplaniniai 

darbai (iš viso 9 veiklos produktai) – tema svarstyta 4 Tarybos posėdžiuose, pateikti 4 

Tarybos raštai, Tarybos atstovas dalyvavo Seimo ŠMKK posėdyje, dar bendradarbiauta su 

FM.  

Pagal temą Tarmių gyvoji tradicija atlikti 3 planiniai darbai (iš viso 9 veiklos 

produktai) – tema svarstyta Tarmių grupės 1 posėdyje, Tarybos 1 posėdyje, regioninių tarybų 

7 posėdžiuose, vykdyta 1 apklausa, bendradarbiauta su Seimu, kultūros ir švietimo įstaigomis 

regionuose, savivaldybėmis. 

Pagal temą Etnokultūrinio paveldo globa atlikti 2 planiniai darbai (iš viso 7 veiklos 

produktai) – tema svarstyta Tarybos 1 posėdyje, pateikti 3 raštai, skaitytas 1 pranešimas 

tarptautiniame seminare, Tarybos atstovai dalyvavo 1 pasitarime UNESCO nacionalinėje 

komisijoje ir 1 pasitarime Seimo ŠMKK, bendradarbiauta su Neringos savivaldybe. 

Pagal temą Etninės kultūros sklaidos žiniasklaidoje atliktas 1 planinis ir 1 neplaninis 

darbai (iš viso 6 veiklos produktai) – tema svarstyta Tarybos 2 posėdžiuose, regioninės 

tarybos 1 posėdyje, pateikti 3 Tarybos raštai, bendradarbiauta su LRT, regionine žiniasklaida, 

teiktas skundas ŽLEK. 

Pagal temą Etninės kultūros specialistų rengimas atliktas 1 planinis darbas (iš viso 5 

veiklos produktai) – tema svarstyta Tarybos 1 posėdyje, regioninės tarybos 1 posėdyje, 

parengti 2 Tarybos raštai, Tarybos atstovas dalyvavo 1 pasitarime Seime, bendradarbiauta su 

VDU, LMTA ir kitomis aukštosiomis mokyklomis, ŠMM, Seimu. 

Pagal neplanuotą temą Su etnine kultūra susijusių valstybės įstaigų veikla atliktas 1 

neplaninis darbas (5 veiklos produktai) – tema svarstyta Tarybos 1 posėdyje, pateikti 3 

Tarybos raštai, Tarybos atstovas dalyvavo Seimo ŠMKK posėdyje, teikti siūlymai 

Vyriausybei, KM, LEM. 

Pagal neplanuotą temą Tarybos sudėties kaita atliktas 1 neplaninis darbas (5 veiklos 

produktai) – tema svarstyta Tarybos 1 posėdyje, pateikti 4 raštai, bendradarbiauta su Seimo 

ŠMKK, LMA, Žemaitijos regionine taryba. 

Pagal temą Etninės kultūros įtraukimas į kultūrinį turizmą atliktas 1 planinis darbas (4  

veiklos produktai) – tema svarstyta Tarybos 1 posėdyje, Etninio turizmo grupės 1 posėdyje, 

regioninių tarybų 2 posėdžiuose, bendradarbiauta su savivaldybėmis, Dzūkijos nacionaliniu 

parku, LKTA, kaimo turizmo sodybų savininkais. 

Pagal temą Lietuvių etninės kultūros globa bei plėtra užsienyje atliktas 1 planinis 

darbas (3 veiklos produktai) – regioninės tarybos atstovai dalyvavo 2 konferencijose 

Lenkijoje, Tarybos atstovas dalyvavo 1 pasitarime, bendradarbiauta su Lenkijos lietuviais, 

mokykla „Lietuvių namai“.   

Pagal temą Etninės kultūros fondas atliktas 1 planinis darbas (2 veiklos produktai) – 

tema svarstyta Tarybos 1 posėdyje, kartu su Seimo nariais parengtas 1 teisės aktas.  

Pagal temą Jono Basanavičiaus premija atliktas 1 planinis darbas (2 veiklos produktai) 

– tema svarstyta Tarybos 2 posėdžiuose. 

Pagal neplanuotą temą Lietuviškos rašybos tradicijos atliktas 1 neplaninis darbas (2 

veiklos produktai) – tema svarstyta Tarybos 1 posėdyje, pateiktas 1 Tarybos raštas, teikti 

siūlymai VLKK, bendradarbiauta su nevyriausybinėmis organizacijomis. 
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Pagal temą Etnoarchitektūros globa ir sklaida atliktas 1 planinis darbas (1 veiklos 

produktas) – dalyvauta pasitarime VSTT. 

Pagal neplanuotą temą Asmenų prašymai atliktas 1 neplaninis darbas (1 veiklos 

produktas) – pateikta Tarybos išvada. 

Pagal nesuplanuotą temą Tarybos 2010 m. ataskaita atliktas 1 darbas (4 veiklos 

produktai) – tema svarstyta Tarybos  1 posėdyje, priimtas virtualiu būdu 1 Tarybos nutarimas, 

pateiktas 1 raštas, Tarybos atstovas dalyvavo Seimo ŠMKK posėdyje. 

Pagal suplanuotą temą Vėlinių ir kitų tradicinių švenčių statusas suplanuoti 2 darbai 

neįgyvendinti, nes dėl didelio darbo krūvio prioritetas suteiktas kitiems darbams. 

Tarybos priimti teisės aktai: patvirtinti 5 Tarybos nutarimai. 

Siūlymų dėl teisės aktų ar jų projektų tobulinimo teikimas: siūlyta keisti 4 teisės 

aktus, tobulinti 9 teisės aktų projektus, tobulinti 2 programų projektus, dalyvauta rengiant 2 

naujų teisės aktų projektus. 

Tyrimai ir rekomendacijos: vykdytos 3 apklausos, pateikta 20 rekomendacijų. 

Renginiai: Taryba 2011 m. kartu su UPC ir ŠMM suorganizavo 1 viešą konsultaciją, 

regioninės tarybos dalyvavo rengiant 1 konferenciją. 

Siekdama įgyvendinti savo uždavinius, Taryba bendradarbiavo: su Seimu 

(daugiausia su ŠMKK ir KRK), Seimui atskaitingomis institucijomis (VKPK, VLKK, ŽLEK), 

Ministro pirmininko tarnyba, ministerijomis (KM, ŠMM, ŽŪM, FM) ir joms pavaldžiomis 

institucijomis (UPC, ŠMPF, VSTT), Lietuvos Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatu, 

LRT ir kitomis žiniasklaidos priemonėmis, mokslo institutais, aukštosiomis mokyklomis, 

kultūros centrais, muziejais ir kitomis kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis 

Lietuvoje ir užsienyje (daugiausia su Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija), beveik 

visomis savivaldybėmis. 

Svarbiausia Tarybos veiklą ribojanti problema – lėšų trūkumas: Tarybos biudžetiniai 

asignavimai 2011 m. sudarė tik 50 % lyginant su 2008 m. (2008 m. buvo skirta 630 tūkst. Lt, 

o 2010 m. ir 2011 m. – tik po 315 tūkst. Lt). Tarybos funkcionavimas buvo ženkliai 

apsunkintas, nes: 1) iki minimumo sumažintos galimybės vykdyti ekspertinę funkciją, 

nesudarytos galimybės Tarybai vykdyti savo įsipareigojimus įgyvendinant įvairias valstybines 

programas (sumažinus tam skirtas lėšas 100 %); 2) trūksta lėšų Tarybos sekretoriato darbui 

užtikrinti, patalpų nuomai ir išlaikymui, kitoms būtiniausioms išlaidoms.  

 

SIŪLYMAI 

1. Padidinti Tarybos biudžetinius asignavimus skiriant lėšų ekspertinei veiklai ir 

Tarybos sekretoriato darbo užtikrinimui; 

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

2009, Nr. 138-6089) tęstinumo, parengti ir patvirtinti Etnokultūrinio ugdymo plėtros strategiją 

2013-2020 m., taip pat etnokultūrinio ugdymo pagrindines nuostatas įtraukti į rengiamą 

Švietimo 2013-2020 metų strategiją; 

3. Siekiant pakelti gyvosios tarmių tradicijos prestižą, patvirtinti 2013 metus Tarmių 

metais bei jiems skirtą programą su tiksliniu finansavimu; 

4. Priimant sprendimus dėl Lietuvos teritorinės administracinės reformos, prioritetu 

laikyti etnografinį kultūrinį tęstinumą (išsaugant etnografinių regionų pavadinimus ir 

teritorijas).  
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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) 

 

Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Deleguojanti 

institucija 

1. Vytautas Tumėnas Daktaras, Lietuvos istorijos instituto mokslo 

darbuotojas 

LR Seimo Švietimo, mokslo 

ir kultūros komiteto teikimu 

2. Irena Seliukaitė Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus 

vedėja 

Ministro pirmininko teikimu 

3. Jonas Jakaitis Daktaras, docentas, Aplinkos ministerijos 

Teritorijų planavimo, urbanistikos ir 

architektūros departamento vadovas, architektas 

Ministro pirmininko teikimu 

4. Rolandas Zuoza Švietimo ir mokslo ministerijos Vaikų ir jaunimo 

socializacijos departamento direktorius 

Ministro pirmininko teikimu 

5. Marcelijus Martinaitis Rašytojas Lietuvos meno kūrėjų 

asociacijos teikimu 

6. Jonas Rudzinskas Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas Lietuvos meno kūrėjų 

asociacijos teikimu 

7. Rimantas Astrauskas Humanitarinių mokslų daktaras, 

etnomuzikologas 

Lietuvos universitetų rektorių 

konferencijos teikimu 

8. Daiva Vyčinienė Daktarė, docentė, Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos Etnomuzikologijos katedros vedėja 

Lietuvos universitetų rektorių 

konferencijos teikimu 

9. Jūratė Šemetaitė Lietuvos liaudies kultūros centro kultūros 

skyriaus folkloro poskyrio vadovė 

Lietuvos liaudies kultūros 

centro teikimu 

10. Austė Nakienė Daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos 

instituto vyresnioji mokslo darbuotoja 

Lietuvių literatūros ir 

tautosakos instituto teikimu 

11. Paulius Vaidotas Subačius Daktaras, VU Filologijos fakulteto A. J. Greimo 

semiotikos   ir literatūros teorijos centro 

docentas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos 

Centro valdybos pirmininkas, LKMA 

Humanitarinių tyrimų instituto direktorius 

Lietuvių katalikų mokslo 

akademijos teikimu 

12. Rasa Paukštytė Šaknienė Daktarė, Lietuvos istorijos instituto vyresnioji 

mokslo darbuotoja 

Lietuvos istorijos instituto 

teikimu 

13. Arūnas Astramskas Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius Lietuvos muziejų asociacijos 

teikimu 

14. Dalia Urbanavičienė Daktarė,Lietuvos muzikos akademijos 

Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos 

skyriaus vedėja, EKGT pirmininkė 

Lietuvių etninės kultūros 

draugijos teikimu 

15. Libertas Klimka Daktaras, Vilniaus pedagoginio universiteto 

profesorius 

Lietuvos kraštotyros 

draugijos teikimu 

16. Inija Trinkūnienė Socialinių tyrimų instituto mokslo darbuotoja Lietuvos ramuvų sąjungos 

teikimu 

17. Jonas Vaiškūnas Molėtų krašto muziejaus etnografas Aukštaitijos regioninės 

etninės kultūros globos 

tarybos teikimu 

18. Ona Drobelienė Etnografė, Dzūkijos regioninės etninės kultūros 

globos tarybos pirmininkė 

Dzūkijos regininės etninės 

kultūros globos tarybos 

teikimu 

19. Zigmas Kalesinskas Sūduvos regioninės etninės kultūros globos 

tarybos pirmininkas, Tautinio kostiumo globos 

narys prie LR Kultūros ministerijos, Vilkijos 

bendruomenės centro pirmininkas, D. ir Z. 

Kalesinskų liaudies aukštesniosios amatų 

mokyklos direktorius 

Suvalkijoso regioninės 

etninės kultūros globos 

tarybos teikimu 

20. Arnas Arlauskas Kelmės kultūros centro direktorius Žemaitijos regioninės etninės 

kultūros globos tarybos 

teikimu 

21. Nijolė Sliužinskienė Daktarė, Klaipėdos miesto savivaldybės 

Etnokultūros centro direktorė 

Mažosios Lietuvos 

regioninės etninės kultūros 

globos tarybos teikimu 
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2 priedas 

TARYBOS PADALINIŲ – REGIONINIŲ TARYBŲ – SUDĖTIS 2010 - 2011 M.  

 

AUKŠTAITIJOS TARYBOS NARIAI 

 

 2007–2011 m. kadencija 2011–2014 m. kadencija 

Eil. 

Nr. 

Delegavo Vardas, pavardė Pareigos Eil. 

Nr. 

Delegavo Vardas, pavardė Pareigos 

ŽIEMGALOS IR UPYTĖS SUBREGIONAS ŽIEMGALOS IR UPYTĖS SUBREGIONAS 
1. Biržų r. savivaldybė Lina Vireliūnienė Biržų r. savivaldybės Kultūros ir 

sporto skyriaus vedėja 

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

skyriaus vedėja 

2. Joniškio r. savivaldybė Liucija Bertulienė Joniškio r. savivaldybės Kultūros 

ir viešųjų ryšių skyriaus 

vyriausioji specialistė 

2. Joniškio r. 

savivaldybė 

Liucija Bertulienė Joniškio r.savivaldybės administracijos 

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė 

3. Kupiškio r. savivaldybė Violeta Aleknienė Kupiškio etnografijos muziejaus 

direktorė 

3. Kupiškio r. 

savivaldybė 

Violeta Aleknienė Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė 

4. Pakruojo r. savivaldybė Zita Kapučinskienė Pakruojo r. Pamūšio kultūros 

namų etninės kultūros specialistė 

4. Pakruojo r. 

savivaldybė 

Zita Kapučinskienė Pamūšio kultūros namų meno vadovė 

5. Panevėžio m. 

savivaldybė 

Liudvika Trasykytė Garantinio ir vaikų išlaikymo 

fondo administracijos direktorė 

5. Panevėžio m. 

savivaldybė 

Lina Vilienė Panevėžio kraštotyros muziejaus Etninės 

kultūros sk. vyriausioji muziejininkė 

6. Panevėžio r. 

savivaldybė 

Remigijus Vilys Panevėžio r. Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyriausiasis 

specialistas 

6. Panevėžio r. 

savivaldybė 

Remigijus Vilys Panevėžio r. savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vyriausias specialistas 

7. Pasvalio r. savivaldybė Vitutė Povilionienė Pasvalio krašto muziejaus 

direktorė 

    

    7. Pasvalio kultūros 

centras 

Daiva 

Adamkevičienė 

Pasvalio kultūros centro etninės kultūros 

specialistė 

8. Radviliškio r. 

savivaldybė 

Vilma Merkytė Radviliškio r. savivaldybės 

Viešosios bibliotekos vyr. 

bibliotekininkė etnokultūrai 

8. Radviliškio r. 

savivaldybė 

Kristina 

Kacevičienė 

Radviliškio r. savivaldybės Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji 

specialistė 

9. Lietuvos 

tautodailininkų sąjunga 

Vidas Mažukna Lietuvos tautodailininkų sąjungos 

Panevėžio bendrijos pirmininkas 

9. Lietuvos 

tautodailininkų 

sąjungos Panevėžio 

skyrius 

Vidas Mažukna Skulptorius 

    10. Kupiškio r. Šepetos Ramutė Kežienė Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės 



 58 

Almos Adamkienės 

pagrindinė mokykla 

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 SĖLOS IR NALŠIOS SUBREGIONAS 
10. Anykščių r. 

savivaldybė 

Regina 

Stumburienė 

Anykščių kultūros centro 

etnografė 

13. Anykščių r. 

savivaldybė 

Regina 

Stumburienė 

Anykščių kultūros centro etnografė 

11. Ignalinos r. 

savivaldybė 

Marija Kirkienė Ignalinos r. kultūros centro 

Etnofilialo specialistė 

14. Ignalinos r. 

savivaldybė 

Marija Kirkienė Ijnalinos Kultūros ir sporto centro Etninės ir 

muziejinės veiklos skyriaus etnografė 

12. Molėtų r. savivaldybė Jonas Vaiškūnas Molėtų krašto muziejaus 

etnografas 

15. Molėtų r. savivaldybė Jonas Vaiškūnas Molėtų krašto muziejaus Etnografinės 

sodybos ir dangaus šviesulių stebyklos 

vedėjas 

13. Rokiškio r. savivaldybė Nida Lungienė Rokiškio kultūros rūmų direktorė, 

folklorinio ansamblio „Gastauta“ 

vadovė 

16 Rokiškio r. 

savivaldybė 

Petras Blaževičius 

Aukštaitijos 

tarybos 

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 

14. Visagino m. 

savivaldybė 

Dalia Savickaitė Visagino savivaldybės Švietimo ir 

kultūros skyriaus vyr. specialistė 

kultūrai 

18. Visagino m. 

savivaldybė 

Violeta Abarienė  

(2012-02-24  

patvirtinta)  

Visagino kultūros centro direktoriaus 

pavaduotoja  

    19. Utenos r. savivaldybė Elena Kiškienė Vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 

folkloro ansamblio „Kupolytė“ vdovė, 

muzikos mokytoja ekspertė 

15.  Utenos r. savivaldybė Zita Mackevičienė Utenos r. savivaldybės Kultūros 

sk. vyriausioji specialistė 

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

vyriausioji specialistė 

16. Zarasų r. savivaldybė Rima Vitaitė Zarasų kultūros rūmų vyr. 

etnografė 

21. Zarasų r. savivaldybė;  

Sėlių kultūros 

bendrija „Sėla“ 

Rimutė Vitaitė Zarasų r. savivaldybės Kultūros centro 

etninės veiklos skyriaus vedėja 

17. Aukštaičių akademija 

ir Panevėžio apskrities 

viršininko 

administracija  

Petras Blaževičius 

Aukštaitijos 

tarybos 

pirmininkas 

Rokiškio r. savivaldybės 

Kultūros, turizmo ir ryšių su 

užsienio šalimis skyriaus vedėjas 

    

    22. Aukštaitijos Sigutė Mudinienė Informacijos ir kultūros paveldo skyriaus 
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nacionalinio parko ir 

Labanoro regioninio 

parko direkcija 

vyresnioji specialistė (kultūrologė) 

18. Etninės kultūros 

draugijos Kauno 

teritorinis padalinys 

Algirdas 

Svidinskas 

Kauno “Vyturio” vidurinės 

mokyklos mokytojas 

    

    23. Rytų aukštaičių 

sambūris 

 

Algirdas Svidinskas Rytų aukštaičių sambūrio seniūnas 

19. Utenos etnoklubas Raimondas 

Garsonas 

Utenos kraštotyros muziejaus 

etninės veiklos specialistas 

    

DELTUVOS IR NERIES SUBREGIONAS DELTUVOS IR NERIES SUBREGIONAS 
20. Jonavos r. savivaldybė Jadvyga 

Kvieskienė 

Jonavos krašto muziejaus 

etnografė 

24. Jonavos r. 

savivaldybė 

Daiva 

Medvedevienė  

Jonavos rajono savivaldybės Kultūros centro 

režisierė-etnografė 

21. Kaišiadorių r. 

savivaldybė 

Rita Janušaitytė Kaišiadorių r. savivaldybės 

Švietimo, kultūros, sporto ir 

socialinių reikalų depart.. 

Švietimo ir kultūros skyriaus 

vyresnioji specialistė 

25. Kaišiadorių r. 

savivaldybė 

Gintarė Daunoraitė Kaišiadorių muziejaus muziejininkė 

22. Kauno r. savivaldybė Jolanta Balnytė Kauno r. Neveronių kultūros 

centro folkloro ansamblio 

„Viešia“ meno vadovė 

26. Kauno r. savivaldybė 

administracijos 

Kultūros, švietimo ir 

sporto skyrius 

Jolanta Balnytė Kauno r. Neveronių kultūros centro meno 

vadovė 

23. Kėdainių r. 

savivaldybė 

Regina Lukminienė Kėdainių krašto muziejaus vyr. 

muziejininkė ir etnografė 

27. Kėdainių r. 

savivaldybė 

Kęstutis 

Stadalnykas 

Kėdainių r. savivaldybės Švietimo ir 

kultūros departamento Kultūros ir sporto 

skyriaus vedėjas 

24. Širvintų r. savivaldybė Laima Bikulčienė Širvintų kultūros centro etninės 

kultūros specialistė 

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 

25. Ukmergės r. 

savivaldybė 

Vilma Mulevičiūtė-

Sabaliauskienė 

Ukmergės kultūros centro etninės 

kultūros specialistė 

30. Ukmergės r. 

savivaldybės 

administracijos 

Kultūros skyrius 

Vilma Mulevičiūtė- 

Sabaliauskienė 

Ukmergės kultūros centro specialistė etninei 

kultūrai 

26. Muziejų asociacija Jonas Vitkūnas Kernavės kultūrinio rezervato 

Ryšių su visuomene skyriaus 

vedėjas 
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DZŪKIJOS TARYBOS NARIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Delegavo Vardas, pavardė Pareigos Eil. 

Nr. 

Delegavo Vardas, pavardė Pareigos 

1. Alytaus m. savivaldybė Vytuolis Valūnas Alytaus m. Švietimo ir socialinių 

reikalų departamento Švietimo 

skyriaus vedėjas 

1. Alytaus m. 

savivaldybė 

 

Vytuolis Valūnas Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus vedėjas 

    2. Alytaus r. savivaldybė Vytenis Skendelis Alytaus r. savivaldybės Kultūros ir 

paveldo sk. vyr. specialistas 

2.  Birštono savivaldybė Juozas 

Aleksandravičius 

Birštono savivaldybės mero   

pavaduotojas 

3. Birštono savivaldybė Juozas 

Aleksandravičius 

Birštono savivaldybės mero pavaduotojas 

3. Druskininkų 

savivaldybė 

Ingrida Griniūtė Druskininkų savivaldybės  

vyriausioji specialistė turizmui ir 

kultūrai 

4. Druskininkų 

savivaldybė 

Ingrida Griniūtė Druskininkų savivaldybės administracijos 

vyriausioji specialistė turizmui ir kultūrai 

4. Elektrėnų savivaldybė Onutė Šakienė Elektrėnų savivaldybės literatūros 

ir meno muziejaus muziejininkė–

etnologė 

5. Elektrėnų savivaldybė Giedrė Blažonienė VšĮ Elektrėnų kultūros centro folklorinio 

ansamblio „Runga“ vadovė 

5. Lazdijų r. savivaldybė Daina Pledienė  Lazdijų krašto muziejaus 

direktorė 

6. Lazdijų r. savivaldybė Rasa Kazlauskienė Lazdijų r.savivaldybės administracijos 

Švitimo, kultūros ir sporto sk.vedėjo 

pavaduotoja 

6. Prienų r. savivaldybė Algis 

Marcinkevičius 

Prienų krašto muziejaus 

direktorius 

    

    7. Šalčininkų r. 

savivaldybė 

Regina Markevič Šalčininkų r. savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėja 

7. Trakų r. savivaldybė Audronė Genzur  Trakų r. savivaldybės Švietimo ir 

kultūros skyriaus vyriausioji 

specialistė 

8. Trakų r.savivaldybė Inesa Nezdveckienė Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo 

reikalų sk. vyriausioji specialistė 

8. Varėnos r. savivaldybė Lina Būdienė Varėnos kultūros centro 

vyriausioji specialistė etnografė 

9. Varėnos r. savivaldybė Regina Svirskienė Varėnos r.savivaldybės Švietimo, 

kultūros ir sporto sk. vedėjo pavaduotoja 

9. Vilniaus r. savivaldybė Valdemaras 

Višnevskis 

Vilniaus r. savivaldybės Kultūros, 

sporto ir turizmo skyriaus 

vyriausiasis specialistas 

10. Vilniaus r. savivaldybė Valdemaras 

Višnevskis 

Vilniaus r. savivaldybės Kultūros , sporto 

ir turizmo skyriaus vyr. specialistas 

10. Alytaus apskrities 

viršininko 

administracija 

Romas Balčius Alytaus apskrities viršininko 

administracijos Regioninės 

plėtros departamento Teritorijų 

planavimo skyriaus vedėjas 

    

    11. Alytaus dailiųjų amatų 

mokykla 

Eglė Liškevičienė Alytaus dailiųjų amatų mokyklos dailiųjų 

metalo dirbinių profesijos mokytoja 



 61 

11. Dieveniškių istorinis 

regioninis parkas 

Irutė Eidukienė  Dieveniškių istorinio regioninio 

parko vyriausioji kultūrologė 

12. Dieveniškių istorinis 

regioninis parkas 

Jūratė Barsulytė Dieveniškių istorinio regioninio parko 

vyriausioji  specialistė kultūrologė 

12.  Draugija „Zonta“ Laimutė Šiušienė Alytaus dailiųjų amatų mokyklos 

direktorė 

    

13. Dzūkijos 

Nacionalinio parko ir 

Čepkelių valstybinio 

gamtinio rezervato 

direkcija 

Dalia  

Blažulionytė 

Dzūkijos nacionalinio parko 

direkcijos Kultūros paveldo 

skyriaus vedėja 

13. Dzūkijos nacionalinio 

parko ir Čepkelių 

valstybinio gamtinio 

rezervato direkcija 

Dalia Blažulionytė 

Pavaduoja 

Algimantas 

Černiauskas- 

lankytojų centro 

vedėjas 

Kultūros paveldo skyriaus vedėja 

Dzūkijos nacionalinis parkas, Merkinės 

informacijos centro vedėjas 

14. „Dzūkų kultūros 

draugė“ 

Ona Drobelienė  

Dzūkijos tarybos 

pirmininkė 

Valstybinės saugomų teritorijų 

tarnybos prie Aplinkos 

ministerijos vyr. specialistė  

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 nepiklausomas regioninės 

politikos ekspertas, Etninės 

kultūros globos tarybos prie LR 

Seimo narys, ekspertas, Lietuvos 

ir Suomijos regioninio 

bendradarbiavimo klubo 

"Karjala" prezidentas  

15. Dzūkų kultūros 

draugija 

 

Vygandas Čaplikas Dzūkų kultūros draugijos narys 

16. Lietuvai pagražinti 

draugijos Alytaus 

miesto ir rajono skyrius 

Vaida Džervienė VŠĮ "Alytaus parkai" direktorė      

    16. Lietuvių etninės 

kultūros draugijos 

Kauno teritorinis 

padalinys 

Romualdas Povilaitis Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno 

teritorinio padalinio pirmininkas 

17. Lietuvos 

fotomenininkų sąjunga 

Algimantas 

Černiauskas 

Dzūkijos nacionalinis parkas, 

Merkinės informacijos centro 

vedėjas 

17. Lietuvos 

fotomenininkų sąjunga 

Algimantas 

Černiauskas 

Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys 

18. Lietuvos kraštotyros 

draugija 

Audronė 

Jakunskienė 

Alytaus kraštotyros muziejaus 

direktorė 

    

19. Lietuvos romuvų 

sąjungos Alytaus 

skyrius 

Jūratė Fedaravičienė  Alytaus kolegijos dėstytoja     
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20.  Lietuvos soroptimisčių 

sąjungos Alytaus 

skyrius 

Gintarė 

Markevičienė 

Alytaus dailiųjų amatų mokyklos 

kostiumų dizainerė, mokytoja. 

18. Lietuvos soroptimisčių 

sąjungos Alytaus 

skyrius 

Gintarė Markevičienė Lietuvos soroptimisčių sąjungos Alytaus 

skyriaus narė 

21.  Lietuvos 

tautodailininkų 

sąjungos Dzūkijos 

skyrius 

Audronė 

Lampickienė 

Lietuvos tautodailininkų sąjungos 

Dzūkijos skyriaus pirmininkė 

parduotuvės-galerijos "Dzyvai" 

vadovė  

    

22. Lietuvos 

tautodailininkų 

sąjungos Dzūkijos 

skyrius 

Alina 

Listopadskienė 

VŠĮ "Druskininkų gidų 

asociacija" gidė  

19. Lietuvos 

tautodailininkų 

sąjungos Dzūkijos 

skyrius 

Alina Listopadskienė Tautodailininkų sąjungos narė 

23. Lietuvos 

tautodailininkų 

sąjungos Dzūkijos 

skyrius 

Rasutė 

Marcinkevičienė 

Lietuvos tautodailininkų sąjungos 

narė 

    

24.  Lietuvos ūkininkų 

draugijos Merkinės 

skyrius 

Laima Saviščevienė Lietuvos tautodailininkų sąjungos 

narė 

    

    20. Trakų istorinio 

nacionalinio parko 

direkcija 

Dainius Labeckis Trakų istorinio nacionalinio parko 

direkcijos darbuotojas 

    21. Varėnos kultūros 

centras 

Lina Būdienė Varėnos kultūros centro vyr. specialistė 

etnografė 

25. Vilniaus apskrities 

viršininko 

administracija 

Aldona 

Jeleniauskienė  

Vilniaus apskrities viršininko 

administracijos Socialinių reikalų, 

švietimo ir kultūros departamento 

Švietimo skyriaus vyriausioji 

specialistė 

    

 

MAŽOSIOS LIETUVOS TARYBOS NARIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Delegavo Vardas, pavardė Pareigos Eil.

Nr. 

Delegavo Vardas, pavardė Pareigos 

1. Klaipėdos m. 

savivaldybė 

Nijolė Sliužinskienė 

Mažosios Lietuvos  

Klaipėdos m. savivaldybės 

Etnokultūros centro direktorė 

1. Klaipėdos m. 

savivaldybė 

Nijolė Sliužinskienė Klaipėdos m.savivaldybės Etnokultūros 

centro direktorė 
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tarybos pirmininkė 

2. Klaipėdos r. 

savivaldybė 

Lilija Kerpienė Dovilų etninės kultūros centro 

direktorė 

2. Klaipėdos r. savivaldybė Jolita Latakienė Klaipėdos r. savivaldybės administracijos 

Kultūros sk. vyriausioji specialistė 

3. Neringos savivaldybė Eleonora  Regina 

Jonušienė 

Neringos istorijos muziejaus 

direktorė 

    

4. Neringos savivaldybė Narūnas Lendraitis Neringos savivaldybės 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vedėjas 

3. Neringos savivaldybė Narūnas Lendraitis Neringos savivaldybės administracijos 

Kultūros sk. vedėjas 

5. Pagėgių savivaldybė Aksavera Mikšienė Pagėgių savivaldybės Kultūros 

centro etninės veiklos 

specialistė 

4. Pagėgių savivaldybės 

Kultūros centras 

Aksavera Mikšienė Pagėgių savivaldybės Kultūros centro 

etninės veikos specialistė 

6. Pagėgių savivaldybė Alvydas Petras 

Dumbliauskas 

Pagėgių savivaldybės mero 

pavaduotojas 

5. Pagėgių savivaldybė Alvydas Petras 

Dumbliauskas 

Pagėgių savivaldybės mero patarėjas 

7. Pagėgių savivaldybė Elena Stankevičienė Pagėgių savivaldybės 

Viešosios bibliotekos 

direktorė 

6. Pagėgių savivaldybė Elena Stankevičienė Viešosios bibliotekos direktorė 

8. Šilutės r. savivaldybė Roza Šikšnienė Šilutės muziejaus direktorė     

9. Šilutės r. savivaldybė Reda Švelniūtė Šilutės r. savivaldybės 

Kultūros skyriaus vyriausioji 

specialistė 

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

vedėja 

10. Šilutės r. savivaldybė Birutė Servinė Rusnės salos etnokultūros ir 

informacijos centro direktorė 

    

11. Jurbarko r. 

savivaldybės 

administracija 

Regina Kliukinė Jurbarko r. savivaldybės 

Kultūros skyriaus vyriausioji 

specialistė (etninei kultūrai ir 

kraštotyrai) 

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

centro direktorius 

12. Klaipėdos apskrities 

viršininko 

administracija 

Aina Agapova Klaipėdos apskrities 

viršininko administracijos 

Regiono ekonomikos ir 

socialinio vystymo skyriaus 

vyriausioji specialistė 

    

13. Klaipėdos r. 

savivaldybės 

administracija 

Jolita Latakienė Klaipėdos r. savivaldybės 

Kultūros skyriaus vyriausioji 

specialistė 

    

14. Tauragės apskrities 

viršininko 

administracija 

Rasa Daugėlienė Tauragės apskrities viršininko 

administracijos Socialinių 

reikalų, švietimo ir kultūros 

departamento Kultūros, sporto 
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ir turizmo vyriausioji 

specialistė 

15. Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

etnokultūros centras 

Valerija Jankūnaitė Klaipėdos m. savivaldybės 

etnokultūros centro vyriausioji 

specialistė- koordinatorė 

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 

16. Klaipėdos universitetas Rimantas Balsys Klaipėdos universiteto 

Humanitarinių mokslų 

fakulteto dekanas 

14. Klaipėdos universitetas Prof. dr. Rimantas 

Balsys 

Klaipėdos universiteto profesorius 

17. Klaipėdos universitetas Elena Matulionienė Klaipėdos universiteto 

Humanitarinių mokslų 

fakulteto Baltų kalbotyros ir 

etnologijos katedros lektorė 

15. Klaipėdos universitetas Lina Motuzienė Klaipėdos universiteto doktorantė 

18. Klaipėdos universitetas Rimantas Sliužinskas Klaipėdos universiteto 

Humanitarinių mokslų 

fakulteto Baltų kalbotyros ir 

etnologijos katedros 

profesorius 

16. Klaipėdos universitetas Prof. dr. Rimantas 

Sliužinskas 

Klaipėdos universiteto profesorius 

19. Lietuvininkų bendrija 

„Mažoji Lietuva“ 

Ieva Biržienė Lietuvininkų bendrijos 

„Mažoji Lietuva“ seimelio 

narė 

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. Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejus 

Asta Grušelionienė Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejaus direktoriaus 

pavaduotoja 

20. Klaipėdos m. 

savivaldybė, Mažosios 

Lietuvos istorijos 

muziejus 

Asta Grušelionienė Klaipėdos m.savivaldybės Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejaus direktoriaus 

pavaduotoja kultūrinei veiklai 
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21. Šilutės Hermano 

Zudermano literatūrinis 

klubas 

Dalia Šulcienė Šilutės H. Zudermano klubo 

narė 

21. Šilutės H. Zudermano 

literatūrinės kraštotyros 

klubas 

Klemensas Stulga Šilutės r. Traksėdžių pagrindinės mokyklos 

direktoriaus pavaduotojas, lietuvių kalbos 

mokytojas 

22. Šilutės kraštotyros 

draugija 

Regina Jasudienė – 

Meškauskienė 

Šilutės kraštotyros draugijos 

pirmininkė 

22. Šilutės kraštotyros 

draugija 

Vaidas Mačiulis  

23. Šilutės kraštotyros 

muziejus 

Jūratė Pancerova Šilutės kraštotyros muziejaus 

darbuotoja 
    

24. Šilutės ūkininkių  

draugija 

Genovaitė Kimbrienė Lietuvos ūkininkių draugijos 

ir Šilutės rajono ūkininkių 

draugijos tarybos narė 

    

 

SUVALKIJOS (SŪDUVOS) TARYBOS NARIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Delegavo Vardas, pavardė Pareigos Eil. 

Nr. 

Delegavo Vardas, pavardė Pareigos 

1. Kalvarijos savivaldybė Rasa Januškienė Kalvarijos savivaldybės 

Kultūros centro etninės 

kultūros specialistė 

1. Kalvarijos savivaldybė Rasa Januškienė Kalvarijos savivaldybės kultūros centro 

etninės kultūros specialistė 

2. Kauno m. savivaldybė Asta Vandytė Kauno kultūros centro (Tautos 

namai) specialistė etninei 

kultūrai 

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 Stasys Ugenskas Kauno r. Garliavos Jonučių 

vidurinės mokyklos istorijos 

mokytojas 

3. Kauno r. savivaldybė Zigmas Kalesinskas 

Suvalkijos tarybos 

pirmininkas 

Kauno r.savivaldybės mero patarėjas 

4. Kazlų Rūdos 

savivaldybė 

Vitalija Filipova Kazlų Rūdos savivaldybės 

Kultūros centro etninės 

kultūros specialistė 

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 

etninės kultūros specialistė 

5. Marijampolės 

savivaldybė 

Ona Birutė 

Surdokienė 

Marijampolės kultūros centro darbuotoja 

6. Marijampolės 

savivaldybė 

Nijolė Teresė 

Vasylienė 

Marijampolės kolegijos 

Meninio ugdymo katedros 

vedėja 

6. Marijampolės 

savivaldybė 

Danutė Katkuvienė Marijampolės kraštotyros muziejaus 

muziejininkė 

7. Prienų r. savivaldybė Dalė Zagurskienė Prienų kultūros centro 

etnografė 

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

mėgėjų kolektyvo vadovė 

8. Šakių r. savivaldybė Aurelija Papievienė Šakių r. savivaldybės Kultūros 8. Šakių r. savivaldybės Aurelija Papievienė Šakių r. savivaldybės administracijos 
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ir turizmo skyriaus vyresnioji 

specialistė 

administracija kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji 

specialistė 

9. Šakių r. savivaldybė Rima Vasaitienė Zanavykų krašto muziejaus 

specialistė etnografijai 

9. Šakių r. savivaldybės 

administracija 

Rima Vasaitienė Zanavykų krašto etnografė 

10. Vilkaviškio r. 

savivaldybė 

Aušra Mickevičienė Vilkaviškio krašto muziejaus 

muziejininkė 

10. Vilkaviškio r. 

savivaldybės 

administracijos Kultūros 

skyrius 

A. Mickevičienė Vilkaviškio krašto muziejaus muziejininkė 

11. Vilkaviškio r.  

savivaldybė 

Sigitas Plečkaitis J. Basanavičiaus sodybos 

muziejaus vyriausiasis fondų 

saugotojas 

11. Vilkaviškio r. 

savivaldybė 

N. Skinkienė Vilkaviškio kultūros centro etnografė 

12. Kauno apskrities 

administracija 

Zigmas Kalesinskas 

Suvalkijos  tarybos 

pirmininkas 

Kauno r. savivaldybės mero 

padėjėjas (patarėjas) 
    

13. Marijampolės 

apskrities 

administracija 

Danguolė Micutienė Marijampolės apskrities 

viršininko administracijos 

Regioninės plėtros 

departamento vyriausioji 

specialistė 

    

14. Draugija „Lietuvai 

pagražinti“ 

Vitas Daniliauskas Šakių "Varpo" vidurinės 

mokyklos direktorius 

12. „Lietuvai pagražinti“ 

draugija Šakių skyrius 

Vitas Daniliauskas Šakių „Varpo“ vid. mokyklos direktorius 

15. Kalvarijos literatų 

klubas 

Asta Jankeliūnienė Kalvarijos literatų klubo 

„Rasa“ vadovė 

13. Kalvarijos literatų klubas 

„Rasa“ 

Asta Jankeliūnienė Kalvarijos bibliotekos bibliotekininkė 

    14. Kazlų Rūdos literatų 

klubas „Versmė“ 

Žibutė Šilingienė Kazlų Rūdos kultūros centro direktorė 

16. Lietuvių etninės 

kultūros draugija 

Kauno teritorinis 

padalinys 

 

Romualdas Povilaitis 

LŽŪA Filosofijos etnologijos 

katedros vedėjas 

15. Lietuvių etninės kultūros 

draugijos Kauno 

teritorinis padalinys 

Albinas Vaškevičius AB „City Service“ elektrikas-ūkvedys 

17. Lietuvos 

tautodailininkų 

sąjungos Kauno 

bendrija 

Giedrė Ramunė 

Pečiulienė 

Kauno I-osios muzikos 

mokyklos mokytoja, 

folklorinio ansamblio vadovė 

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 

18. Moterų ūkininkių 

sąjunga 

Asta Gudelevičienė Marijampolės kolegijos Verslo 

technologijos fakulteto 

dėstytoja 
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19. Sūduvos istorijos 

klubas 

Kęstutis Subačius visuomenininkas 

Marijampolės istorikų klubo 

narys 

    

    18. Sūduvos krašto mokslo, 

istorijos ir kultūros 

draugija 

Kęstutis Subačius Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros 

draugijos narys 

20. „Vilkaviškio audimo 

artelė“ 

Nijolė Skinkienė Vilkaviškio kultūros centro 

etnografė 

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. Vištyčio regioninis 

parkas 

Rimutė Gagienė Vilkaviškio regioninio parko 

direkcijos vyriausioji 

specialistė 

    

22. VšĮ Prienų drožėjai Anelė 

Razmislavičienė 

Prienų krašto muziejaus vyr. 

muziejininkė 

    

    21. Asociacija Prienų krašto 

kūrėjų klubas „Gabija“ 

Anelė 

Razmislavičienė 

Prienų krašto muziejaus vyr. fondų 

saugotoja 

23. Tautodailininkų 

bendrija „Dailius“ 

Vidas Cikana 

 

Šakių r. savivaldybės Lukšių 

seniūnas 

22. Šakių r. tautodailininkų 

bendrija „Dailius“ 

Vidas Cikana Šakių r. Lukšių seniūnijos seniūnas 

24.  Žydrūnas Rutkauskas Marijampolės VšĮ 

Laisvalaikio ir užimtumo 

centro etnokultūrinio darbo 

specialistas 

    

 

ŽEMAITIJOS TARYBOS NARIAI 

 

 

Eil. 

Nr.  
Delegavo Vardas, Pavardė Pareigos 

Eil. 

Nr. 
Delegavo Vardas, pavardė Pareigos 

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

muziejaus direktorė 

1. 
Jurbarko r. savivaldybė Lilija Jakelaitienė Jurbarko krašto muziejaus 

direktorė 

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

2. 
Kelmės r. savivaldybė Arnas Arlauskas Kelmės r. savivaldybės 

Kultūros centro direktorius 

3. Kelmės r. savivaldybė Arnas Arlauskas Kelmės kultūros centro direktorius 
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   4. Klaipėdos r. savivaldybė Gintautas Bareikis Klaipėdos r. savivaldybės Kultūros sk. 

vedėjas 

3. 

Palangos m. 

savivaldybė 

Zita Baniulaitytė  

(išbraukta – nelankė 

posėdžių) 

Palangos m. savivaldybės 

viešosios bibliotekos vyr. 

etnografė 

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

4. 

Plungės r. savivaldybė Aldona Kuprelytė Žemaitijos nacionalinio parko 

direkcijos kultūros paveldo 

skyriaus vedėja 

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

specialistė tautodailei 

5. 

Raseinių r. savivaldybė Alfredas Brauklys 

(pakeitus darbovietę 

nelankė posėdžių) 

Raseinių r. savivaldybės 

Kultūros centro direktorius 

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

6. 

Rietavo savivaldybė Jonas Kavaliauskas  

(pakeitus darbovietę 

nelankė posėdžių) 

Rietavo savivaldybės Kultūros 

centro meno vadovas 

8. Rietavo savivaldybė Jolanta Bertauskienė Rietavo savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 

pavaduotoja 

7. 
Skuodo r. savivaldybė Evaldas Razgus Skuodo r. savivaldybės 

direktoriaus pavaduotojas 

9. Skuodo r. savivaldybė Gintas Andriekus Skuodo r.savivaldybės administracijos 

Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas 

8. 
Šiaulių m. savivaldybė  Lidija Joana 

Pranienė  

Šiaulių m. savivaldybės vyr. 

specialistė 

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

kultūros skyriaus vedėja 

9. 

Šiaulių r. savivaldybė Birutė Jarošienė 

(pakeitus darbovietę, 

paskirta Aušra 

Brijūnienė) 

Šiaulių r. savivaldybės 

Kultūros skyriaus vyriausioji 

specialistė- metodininkė 

etnokultūrai 

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

vyriausioji specialistė 

10. 

Šilalės r. savivaldybė Aldona Gedvilienė 

(mirė) 

Šilalės r. savivaldybės 

Kultūros centro organizatorė 

etninei kultūrai 

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

direktorė 

11. 
Tauragės r. savivaldybė Petras Jokubauskas Tauragės r. savivaldybės 

Kultūros centro vedėjas 

13. Tauragės r. savivaldybė Lijana Kiltinavičienė Tauragės savivaldybės Kultūros centro 

metodininkė etnografė 

12. 
Telšių r. savivaldybė Danutė Mikienė Telšių r. savivaldybės 

Kultūros skyriaus vedėja 

14. Telšių r. savivaldybė Rita Macijauskienė Telšių r.savivaldybės Kultūros centro vaikų 

folkloro ansamblio “Čiučiuruks” vadovė 

13. 

Kretingos r. sav. 

administracijos 

kultūros skyrius 

Dalia Činkienė Kretingos r. savivaldybės 

Kultūros skyriaus vyr. 

specialistė etninei kultūrai 

15. Kretingos r. savivaldybė Dalia Činkienė Kretingos r. savivaldybės administracijos 

Kultūros skyraiaus vyr.specialistė 

14. 

Mažeikių r. 

savivaldybės kultūros 

skyrius 

Jolanta Kaleckienė Mažeikių r. savivaldybės 

Kultūros centro etnografė 

16. Mažeikių r. savivaldybė Rūta Končiūtė Mažeikių r. savivaldybės administracijos 

Kultūros sk. vyriausioji specialistė 

 15. 

N.Akmenės r. sav. 

kultūros skyrius 

Sigita Burgienė 

(išbraukta – nelankė 

posėdžių) 

N.Akmenės r. savivaldybės  

Kultūros centro etnokultūros 

specialistė 
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 16. 

Telšių apskrities 

administracija 

Vaclovas 

Vaičekauskas 

Telšių apskrities viršininko 

administracijos skyriaus 

sekretorius 

    

    17. Klaipėdos universitetas Rūta Vildžiūnienė Klaipėdos universiteto docentė 

17. 

Lietuvių etninės 

kultūros draugija 

Darius Ramančionis 

Žemaitijos tarybos 

pirmininko 

pavaduotojas 

Kurtuvėnų regioninio parko 

direktoriaus pavaduotojas 

    

 
   18. Kurtuvėnų regioninio 

parko direkcija 

Darius Ramančionis Kurtuvėnų regioninio parko vyr. specialistas 

kraštotyrininkas 

 
   19. Lietuvos tautodailininkų 

sąjungos Šiaulių skyrius 

Laima Kelmelienė Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių 

sk.pirmininkė 

18. 
Lietuvos ūkininkių 

draugija 

Marija Striaukienė Plungės r. kaimo turizmo 

asociacijos 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 

19. 

Varnių regioninio 

parko direkcija 

Linas Šedvilas Varnių regioninio parko 

direkcijos vyriausiasis 

specialistas (kultūrologas) 

23. Varnių regioninio parko 

direkcija 

Linas Šedvilas Varnių regioninio parko direkcijos 

vyriausiasis specialistas 

20. 

Žemaičių akademija Povilas Šverebas Vilniaus dailės akademijos 

Telšių dailės fakulteto 

lektorius, Žemaičių 

akademijos atsakingasis 

direktorius 

24. Žemaičių akademija Povilas Šverebas Žemaičių akademijos atsakingasis 

direktorius 

 21. 
Žemaičių kultūros 

draugija 

Stasys Kasparavičius Žemaičių muziejaus ,,Alka” 

direktorius 

25. Žemaičių kultūros 

draugija 

Andrius Dacius Žemaičių kultūros draugijos Telšių pavieto 

pirmininkas 

22. 

Žemaičių kultūros 

draugija 

Juozas Pabrėža 

Žemaitijos tarybos 

pirmininko 

pavaduotojas 

Šiaulių universiteto 

prorektorius, hab. dr. 

    

    26. Šiaulių universitetas Juozas Pabrėža Šiaulių universiteto studijų prorektorius 

23. 

Žemaičių kultūros 

draugija 

Virginija 

Rudavičienė 

Kretingos pranciškonų 

gimnazijos etninės kultūros 

mokytoja  

    

24. 
Žemaičių kultūros 

draugija 

Vacys Vaivada 

Žemaitijos  tarybos 

Klaipėdos universiteto 

Baltijos regiono istorijos ir 
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pirmininkas archeologijos instituto mokslo 

darbuotojas 

 
   27. Žemaitijos nacionalinio 

parko direkcija 

Aldona Kuprelytė Kultūros paveldo skyriaus vedėja 

 
   28. Žemaičių dailės 

muziejus 

Jolanta 

Skurdauskienė 

Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus 

pavaduotoja 

Papildomai priimti pakeičiant išbrauktus iš sąrašų     

25. 
Plungės r. savivaldybė Jolanta 

Skurdauskienė 

Žemaičių dailės muziejaus 

direktoriaus pavaduotoja 

    

26. 
Skuodo r. savivaldybė Jadvyga Laureckienė Kultūros skyriaus vyr. 

specialistė 

    

27. 
Šiaulių r. savivaldybė Jovita Lubienė 

 

Raudėnų pagr. mokyklos 

mokytoja 
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3 priedas 

Tarybos posėdžių protokolų santraukos 

 

Pirmasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2011 m. sausio 11 d. Jame dalyvavo 

11 Tarybos narių, R. Sinkevičiūtė (Kultūros ministerijos vyriausioji specialistė).   

Svarstyta: 1. Regioninių tarybų pasiūlytų institucijų, teikiančių kandidatus naujai kadencijai, 

sąrašai. 2. Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių priemonių plano projektas. 3. LEKD 

kreipimasis „Dėl etninės kultūros diskriminavimo politikos“. 4. Valstybinės kultūros paveldo 

komisijos ir Etninės kultūros globos tarybos funkcijų atskyrimas. 5. Tautinio paveldo produktų 

įstatymo įgyvendinimas. 6. Kiti klausimai. 

Nutarta: 1. Patvirtinti Suvalkijos (Sūduvos) ir Dzūkijos (Dainavos) regioninių tarybų pasiūlytų 

institucijų, teikiančių kandidatus naujai kadencijai, patikslintus sąrašus. 2. Pritarti posėdžio 

metu redaguotam Tarybos raštui Kultūros ministerijai „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos 

gairių priemonių plano projekto“, Tarybos pirmininkė įpareigota posėdžio metu aptartas 

pastabas apibendrinti. 3. Pritarti siūlymui surengti Tarybos susitikimą su Liaudies kultūros 

centro vadovu S. Liausa. Į susitikimą nutarta deleguoti D. Urbanavičienę, J. Rudzinską ir V. 

Tumėną. 4. Patvirtinti darbo grupę (J. Šemetaitė, J. Vaiškūnas, R. Astrauskas ir D. 

Urbanavičienė), pavedant jai išanalizuoti Valstybinės kultūros paveldo komisijos ir Etninės 

kultūros globos tarybos funkcijas. 5. Pavesti Tautinio paveldo produktų ekspertų grupei 

pateikti Tarybai siūlymus dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo keitimo, siekiant 

efektyvesnio įstatymo įgyvendinimo. 6. D. Urbanavičienė pateikia EKGT veiklos ataskaitą tarp 

posėdžių 2010-12-14 – 2011-01-11 ir patikslintą 2011 metų etninės kultūros plėtros prioritetų 

sąrašą (įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinę programą 2010-2014 m.).  

 

Antrasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2011 m. vasario 8 d. Jame dalyvavo 13 

Tarybos narių ir E. Bugailiškienė (ŠMM). 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros globos tarybos 2010 m. veiklos ataskaitos projektas. 2. 

Regioninių tarybų 2010 m. veiklos ataskaitos. 3. Tarybos 2011 m. kalendorinis ir strateginis  

veiklos planai. 4. Diskusijos „Etninės kultūros integravimas į švietimo sistemą ir bendrąją 

kultūros politiką“ inicijavimas. 5. Tarybos bendradarbiavimo su Ugdymo plėtotės centru 

veiklos planas 2011 m. 6. Tarybos bendradarbiavimas su Jaunimo turizmo centru. 7. Tarybos 

bendradarbiavimas su Lietuvos šokio mokytojų asociacija. 8. Kiti klausimai.  

Nutarta: 1. a) pateikti Tarybos nariams elektroninėmis priemonėmis pirmininkės parengtą 2010 

m. Tarybos veiklos ataskaitą, atkreipiant dėmesį į posėdžio metu išsakytas pastabas; b) 

pakoreguoti 2010 m. veiklos ataskaitą, gavus elektroninėmis priemonėmis Tarybos narių 

siūlymus ir pastabas; c) Tarybai elektroninėmis priemonėmis pateikti tvirtinimui galutinę 2010 

m. Tarybos veiklos ataskaitą. 2. Apibendrinti regioninių tarybų ataskaitas ir integruoti į 2010 

m. Tarybos veiklos ataskaitą. 3. a) pritarti 2011 m. kalendoriniam veiklos planui; b) pirmininkė 

įpareigota plane užpildyti skiltį, kiek reikia skirti lėšų kiekvienos priemonės įgyvendinimui. 4. 

Pasirengti viešoms diskusijoms etninės kultūros klausimais.  5. Pritarti Tarybos 

bendradarbiavimo su Ugdymo plėtotės centru 2011 m. veiklos planui. 6. Pritarti, kad Taryba 

kaip partneris remtų Jaunimo turizmo centro organizuojamus projektus: „Mūsų kraitis 

Europoje“ ir „Lietuvos saugomos teritorijos“. 7. Bendradarbiauti su Lietuvos šokio mokytojų 

asociacija siūlant patikslinti raštu, kokias konkrečias problemas reikėtų spręsti kartu su Taryba. 

8. Pritarti, kad Taryba būtų Šiaulių universiteto gimnazijos organizuojamo respublikinės 

mokslinės-metodinės konferencijos „Mokslininkas-mokytojas-mokinys: tautiškumas 

šiandienos sociokultūrinėje aplinkoje“ globėjas. 
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Trečiasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2011 m. kovo 15 d. Jame dalyvavo 

10 Tarybos narių, E. Bugailiškienė (ŠMM), N. Marcinkevičienė (LLKC) ir Ž. Šaknys (LII).  

Svarstyta: 1. Institucijų ir organizacijų, deleguojančių atstovus į Dzūkijos ir Žemaitijos etninės 

kultūros globos tarybas, patikslinti sąrašai. 2. Naujosios kadencijos regioninių tarybų narių 

tvirtinimas. 3. Regioninių tarybų buveinių ir tipinių blankų tvirtinimas, regioninių tarybų 

veiklos ir ją reglamentuojančių teisės aktų tobulinimas. 4. Etnografinių regionų, kaip kultūrinių 

Lietuvos regionų, įteisinimo galimybės. 5. Siūlymai integruoti etnografinius regionus į 

teritorinius administracinius reformos modelius. 6. Švietimo mainų paramos fondo paskelbto 

konkurso „Pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo (regioninio tapatumo stiprinimo) 

programų įgyvendinimas savivaldybėse“ sąlygų trūkumai. 7. Etnokultūrinių renginių, siūlomų 

2011 m. transliuoti per LRT, sąrašas. 8. Tarybos 2011 m. veiklos plano papildymas 

finansiniais poreikiais. 9. 2011 m. Kaziuko mugės vertinimas. 

Nutarta: 1. Patvirtinti institucijų ir organizacijų, deleguojančių atstovus į Dzūkijos (Dainavos) 

ir Žemaitijos etninės kultūros globos tarybas, patikslintus sąrašus. 2. Patvirtinti naujosios 

kadencijos regioninių tarybų narių sąrašus. 3. a) patvirtinti regioninių tarybų darbo 

reglamentus; b) parengti regioninėms taryboms naujus firminių blankų projektus; c) patvirtinti 

visiems regionams vieningą etninės kultūros plėtros stebėsenos lentelę; d) įpareigoti regionines 

tarybas sudaryti etnografiniuose regionuose veikiančių institucijų ir visuomeninių organizacijų, 

susijusių su etninės kultūros plėtra, sąrašus. 4. a) patvirtinti nuostatą, kad sudarant etnografinių 

regionų žemėlapį būtų vadovaujamasi XIX a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės atliktais 

paveldo tyrimais, iš dalies atsižvelgiant į dabartinius savimonės tyrimus; b) įtvirtinti nuostatą, 

kad etnografinių regionų žemėlapis su griežtomis ribomis turi būti papildytas etnografinių 

regionų su mišriomis zonomis žemėlapiu; c) surinkti ir ateityje paskelbti bendrame komplekte 

pagal įvairaus paveldo duomenis sudarytus etnografinių regionų žemėlapius. 5. Pateikti 

regioninėms taryboms svarstyti tris galimo teritorinio administracinio skirstymo remiantis 

etnografiniais regionais modelius. 6. Parengti Tarybos raštą Švietimo mainų paramos fondui 

rekomenduojant: a) pateikti konkurso laimėtojams pakoreguotas Pilietinio ir tautinio 

neformaliojo vaikų švietimo (regioninio tapatumo stiprinimo) programų įgyvendinimas 

savivaldybėse sąlygas, vadovaujantis 2003 m. Tarybos patvirtintu „Lietuvos etnografiniai 

regioniniai“ žemėlapiu, kuriame nurodyti Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos ir 

Mažosios Lietuvos regionai; b) konkursą laimėjusiems paslaugų tiekėjams įgyvendinant 

regioninio tapatumo stiprinimo programas, bendradarbiauti su Taryba ir jos padaliniais – 

regioninėmis tarybomis Aukštaitijoje, Žemaitijoje, Dzūkijoje, Suvalkijoje ir Mažojoje 

Lietuvoje; c) ateityje organizuojant tokio pobūdžio konkursą, nustatyti jo sąlygas atsižvelgiant 

į Tarybos patvirtintą etnografinių regionų žemėlapį. 7. Patvirtinti J. Šemetaitės pateiktą 

rekomenduojamų per LRT transliuoti etninei kultūrai svarbių renginių sąrašą. 8. Patvirtinti 

2011 m. Tarybos veiklos planą, papildytą lėšų poreikiu kiekvienai priemonei. 9. J. Rudzinskas 

išsakė savo pastabas dėl Vilniuje vykusios 2011 m. Kaziuko mugės.  

 

Ketvirtasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2011 m. balandžio 12 d. Jame 

dalyvavo 11 Tarybos narių, E. Bugailiškienė (ŠMM), A. Vilutienė (UPC), G. Orintienė (UPC), 

A. Žičkienė (ŽŪM tautinio paveldo produktų ekspertė) ir K. Samušis (Lietuvos veterinarijos 

akademijos gyvulininkystės institutas).   

Svarstyta: 1. Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos darbo reglamentas. 2. Etninės kultūros 

globos tarybos funkcijos. 3. Siūlymai dėl renginių, skirtų Nematerialaus kultūros paveldo 

apsaugos konvencijos 10-mečio progai (atsiliepiant į UNESCO prašymą). 4. Tradicinių 

paslaugų klasifikavimas. 5. Etnografinių regionų žemėlapių komplektų sudarymo galimybės. 6. 

J. Basanavičiaus premijos teisinis statusas. 7. Diskusijos etnokultūrinio ugdymo sampratos 

klausimu organizavimas.  
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Nutarta: 1. Patvirtinti Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos darbo reglamentą. 2.  a) pritarti 

D. Urbanavičienės išvadoms apie etninės kultūros, materialaus ir nematerialaus paveldo teisinę 

bazę; b) pateikti Seimui Tarybos gautą tarptautinę rekomendaciją dėl nematerialaus kultūros 

paveldo apsaugos ir ją paviešinti. 3. Bendradarbiauti su LLKC dėl renginių, skirtų 

Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos 10-mečio progai. 4. a) išanalizuoti 

Tradicinių amatų klasifikatorių ir teikti siūlymus dėl tradicinių paslaugų klasifikacijos tobulinimo; 

b) pritarti siūlymui pripažinti škudžių avių veislę Lietuvos tradicine veisle ir esant būtinybei pateikti 

Tarybos rekomendaciją įtraukti šią veislę į Lietuvos tautinio paveldo produktų registrą. 5. Inicijuoti  

etnografinių regionų žemėlapių komplektų sudarymą. 6. Pavesti Tarybos sudarytai laikinajai 

ekspertų darbo grupei išanalizuoti Jono Basanavičiaus premijos teisinio statuso keit imo 

galimybes. 7. a) vietoj ŠMM ir UPC siūlomos diskusijos organizavimas surengti viešą 

konsultaciją etnokultūrinio ugdymo sampratos klausimu, pasitelkiant etnokultūros mokytojus ir 

etnokultūros specialistus rengiančias aukštąsiais mokyklas; b) deleguoti D. Urbanavičienę į 

šios viešosios konsultacijos rengėjų grupę. 

 

Penktasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2011 m. gegužės 10 d. Jame 

dalyvavo 10 Tarybos narių, M. Tamošiūnas (Lietuvos vartotojų asociacija), I. Neseckienė (UPC), 

G. Kakaras ir  M. Kakarienė (Lietuvos etnokosmologijos muziejus). 

Svarstyta: 1. Lietuvos etnokosmologijos muziejaus veikla. 2. Regioninių tarybų pirmininkų ir 

darbo reglamentų tvirtinimas. 3. Siūlymas vartoti adaptuotą kitų kalbų asmenvardžių rašybą.  4. 

Švietimo mainų paramos fondo paskelbtų dviejų neformaliojo ugdymo programų (1 - 

Regioninio tapatumo stiprinimo; 2 - Vietos bendruomenei aktualių ir pilietiniam, tautiniam 

ugdymui skirtų visuomeninių darbų organizavimo) viešojo pirkimo konkursų sąlygos.  5. 

Etninės kultūros ugdymo programos rengimas. 6. Tarybos bendradarbiavimo su Lietuvos šokių 

mokytojų asociacija gairės. 

Nutarta: 1. Tarybos pirmininkė įpareigota apibendrinti posėdžio metu pateiktas pastabas ir 

siūlymus dėl Lietuvos etnokosmologijos muziejaus veiklos tobulinimo, tuo pagrindu parengti raštą  

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui ir pateikti elektroninėmis priemonėmis Tarybai 

tvirtinti. 2. a) patvirtinti regioninių tarybų pirmininkus 4 metų kadencijai: Aukštaitijos – Petrą 

Blaževičių, Žemaitijos - Rūtą Vildžiūnienę, Suvalkijos (Sūduvos) – Zigmą Kalesinską, Dzūkijos 

(Dainavos) – Onutę Drobelienę ir Mažosios Lietuvos – Nijolę Šliužinskienę; b) patvirtinti 

regioninių tarybų darbo reglamentus, papildytus regioninių tarybų būstinių adresais. 3. a) pritarti 

visuomeninių organizacijų kreipimuisi į Lietuvos Respublikos Prezidentę D. Grybauskaitę „Dėl 

visiems priimtino sprendimo tikrinių svetimybių vartosenos klausimu“; b) kreiptis į Valstybinę 

lietuvių kalbos komisiją su siūlymu nustatyti tvarką, kad visuose lietuviškuose tekstuose visi 

svetimvardžiai būtų rašomi lietuviškais rašmenimis pagal lietuvišką tarimą, kur reikia 

skliausteliuose nurodant ir jų originalią formą. 4.  Kreiptis į Švietimo mainų paramos fondą 

pateikiant pastabas dėl pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo programų (1 – Regioninio 

tapatumo stiprinimo; 2 – Vietos bendruomenei aktualių ir pilietiniam ir tautiniam ugdymui 

skirtų visuomeninių darbų organizavimo) įgyvendinimo savivaldybėse paslaugų viešųjų pirkimų 

sąlygų. 5. Ekspertuoti UPC užsakymu numatomas parengti etnokultūrinio ugdymo programas. 6. 

Pritarti Lietuvos šokių mokytojų asociacijos pateiktiems siūlymams dėl bendradarbiavimo su 

Taryba. 

 

Šeštasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2011 m. birželio 14 d. Jame dalyvavo 7 

Tarybos nariai, E. Bugailiškienė (ŠMM) ir V. Mikailionis (Lietuvos Romuvų sąjunga).  

Svarstyta: 1. Seime užregistruotas Valstybinės kultūros paveldo ir etninės kultūros globos tarybos 

įstatymo projektas. 2. Regionų kultūros plėtros 2011-2020 m. programos ir priemonių plano 

projektai. 3. Švietimo mainų paramos fondo atsakymas  į Tarybos raštą „Dėl pilietinio ir tautinio 
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neformaliojo vaikų švietimo (regioninio tapatumo stiprinimo) programų įgyvendinimo 

savivaldybėse“ paslaugų viešųjų pirkimų sąlygų trūkumų. 4. Siūlymai dėl J. Basanavičiaus premijos 

statuso keitimo.  

Nutarta: 1. a) nepritarti Seime užregistruoto Valstybinės kultūros paveldo ir etninės kultūros globos 

tarybos įstatymo projektui; b) parengti Etninės kultūros globos tarybos įstatymo projektą, Etninės 

kultūros globos tarybos naujos redakcijos nuostatų projektą ir Etninės kultūros valstybinės globos 

pagrindų įstatymo keitimo projektą (juo numatant įkurti Etninės kultūros plėtros fondą). 2. a) 

patvirtinti darbo grupę Regionų kultūros plėtros programos 2011-2020 m. ir priemonių plano 

projektams vertinti (grupės sudėtyje V. Tumėnas ir regioninių tarybų atstovai); b) Tarybos 

pirmininkė įpareigota apibendrinti darbo grupės ir regioninių tarybų narių pateiktas pastabas ir 

siūlymus dėl Regionų kultūros plėtros 2011-2020 m. programos ir priemonių plano projektų, juos 

apibendrinti kaip Tarybos vertinimą ir pateikti Kultūros ministerijai. 3. Kreiptis į ŠMM ir Seimo 

Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą dėl trūkumų Švietimo mainų paramos fondo paskelbtose 

pilietinio ir tautinio ugdymo programų viešųjų pirkimų sąlygose. 4. a) patobulinti J. Basanavičiaus 

premijos nuostatus ir siekti, kad premijos įteikimo procedūra būtų prilyginta nacionalinės premijos 

įteikimo procedūrai; b) patvirtinti R. Šaknienę Laikinosios darbo grupės J. Basanavičiaus premijos 

nuostatams tobulinti dalyve. 

 

Septintasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2011 m. rugsėjo mėn. 13 d. Jame 

dalyvavo 14 Tarybos narių, E. Bugailiškienė (ŠMM) ir dr. G. Kirdienė (Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija).   

Svarstyta: 1. Pasiūlymai etninės kultūros sklaidos plėtojimui LRT. 2. Lietuvos menų tarybos 

įstatymo projektas Nr. XIP-3469. 3. Tarybos siūlymai dėl Regionų kultūros plėtros 2011-2020 m. 

programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano projektų tobulinimo. 4. Etnokultūrinio ugdymo 

krypties mokyklų statuso ir jų programų  tęstinumo skirtingose ugdymo pakopose tęstinumo 

įtvirtinimo galimybės. 5. Lietuvių etninės kultūros draugijos (LEKD) rengiamų Etninės kultūros 

ugdymo metodinių rekomendacijų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams 

(Mokytojo knyga) ir Etninės kultūros ugdymo programos modulio 5-12 klasėms pristatymas. 6. 

Tarybos pozicijos ir tolimesnių veiksmų vertinant Seime užregistruotą projektą įsteigti naują 

instituciją vietoj Tarybos ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos aptarimas. 7. Kandidatų Jono 

Basanavičiaus premijai gauti teikimas. 8. Tarybos nario A. Arlausko atšaukimas.  

Nutarta: 1. a) iki rugsėjo 20 d. Tarybos nariams pateikti Tarybos pirmininkei savo pastabas ir 

siūlymus, kokius etnokultūrinius festivalius  rekomenduoti transliuoti per LRT, o iki spalio 1 d. 

pateikti bendrą Tarybos siūlymą LRT vadovybei; b) inicijuoti susitikimą su LRT Taryba etninės 

kultūros sklaidos per LRT klausimais. 2. a) įgalioti J. Rudzinską ir P. V. Subačių iki rugsėjo 20 d. 

Tarybai pateikti el. paštu pakoreguotą ir sutrumpintą Lietuvos menų tarybos įstatymo vertinimo 

raštą; b) raštą Tarybos vardu išsiųsti Lietuvos Respublikos kultūros ministrui A. Gelūnui. 3. a) 

kreiptis į Terminų banką dėl su regioniškumu susijusių sąvokų nustatymo; b) parengti raštą dėl 

Regionų kultūros plėtros 2011-2020 m. programos ir priemonių plano projekto vertinimo LR Seimo 

Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkui V. Stundžiui ir Lietuvos Respublikos kultūros 

ministrui A. Gelūnui. 4. a) pasiūlyti Kauno „Šilo" pradinei ir Kauno „Ąžuolo" katalikiškai vidurinei  

mokykloms kreiptis į Kauno m. savivaldybės Švietimo organizavimo skyriaus vedėją Reginą 

Klepačienę dėl mokyklų pasirinktos etnokultūrinio ugdymo krypties įtvirtinimo; b) kreiptis į LLKC 

(Ingą Kriščiūnienę) prašant pateikti Tarybai šios institucijos turimą  informaciją apie etnokultūrinio 

ugdymo krypties mokyklas prieš dešimtmetį ar anksčiau, palyginti šią informaciją su dabartiniu 

etnokultūrinio ugdymo krypties mokyklų sąrašu. 5. Visiems Tarybos nariams susipažinti su LEKD 

parengtu etnokultūrinio ugdymo temų aprašu, kuriuo pagrindu LEKD rengia Etninės kultūros 

ugdymo metodines rekomendacijas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

pedagogams (Mokytojo knygą) ir Etninės kultūros ugdymo programos modulį 5-12 klasėms, 

pateikti pastabas. 6. Teikti Seimo nariams naują Etninės kultūros globos tarybos įstatymo projektą, 
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EKGT naujos redakcijos nuostatų projektą ir Etninės kultūros globos pagrindų įstatymo keitimo 

projektą. 7. Šiais metais neteikti Tarybos vardu kandidatų Jono Basanavičiaus premijai gauti. 8. a) 

remiantis Tarybos reglamentu, atšaukti A. Arlausko narystę ir kreiptis į jį delegavusią Žemaitijos 

etninės kultūros globos tarybą dėl kito nario delegavimo į Tarybą; b) pakartotinai kreiptis į Lietuvos 

muziejų asociaciją dėl kito nario (vietoj atsistatydinusio A. Astramsko) delegavimo į Tarybą. 

 

Aštuntasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2011 m. spalio mėn. 11 d. Jame 

dalyvavo 15 Tarybos narių, E. Bugailiškienė (ŠMM) ir dr. G. Kirdienė (Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija).   

Svarstyta: 1. Etninės kultūros ugdymo metodinių rekomendacijų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo pedagogams (Mokytojo knyga) ir Etninės kultūros ugdymo programos modulio 5-

12 klasėms ekspertavimas. 2. Etnokultūrinės krypties ikimokyklinio ugdymo įstaigų apklausos ir 

sąvado sudarymas. 3. Siūlymai dėl ŽŪM parengto Tautinio paveldo produktų plėtros programos 

2012 - 2020 m. projekto. 4. Tarmių grupės veikla ir siūlymai. 5. Etninės kultūros integravimo į 

kaimo turizmą būklė. 6.  Regionų kultūros plėtros 2011- 2020 m. programos ir priemonių plano 

projekto vertinimas. 7.  Lietuvos menų tarybos įstatymo projekto Nr. XIP-3469 vertinimas.  

Nutarta: 1. Visi Tarybos nariai iki spalio 14 d. el. paštu turi pateikti siūlymus ir pastabas 

pristatytoms etnokultūrinio ugdymo temoms, pagal kurias rengiamos Etninės kultūros ugdymo 

metodinės rekomendacijos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams 

(Mokytojo knyga) ir Etninės kultūros ugdymo programos modulis 5-12 klasėms. 2. Iki spalio 19 d. 

visi Tarybos nariai turi el. paštu pateikti savo pastabas dėl UPC 2010 m. parengtos anketos apie 

etnokultūrinį ugdymą ikimokyklinėse įstaigose tobulinimo. 3. Įpareigojo V. Tumėną parengti 

Tautinio paveldo produktų plėtros programos 2012–2020 m. projekto vertinimą (Tarybos nariai gali 

iki spalio 19 d. el. paštu siųsti V. Tumėnui savo pastabas ir pasiūlymus). 4. Pakartotinai kreiptis į 

LR Seimą, prašant 2013-uosius metus paskelbti Tarmių Metais, įtraukiant į prašymą mokinių 

apklausos dėl tarmių vartojimo duomenų išvadas. 5. a) sudaryti darbo grupę etninės kultūros 

integravimo į kaimo turizmą būklės analizei, grupę sudaro O. Drobelienė, J. Jakaitis, V. Tumėnas, 

A. Nakienė, R. Paukštytė Šaknienė; b) ištyrus esamą situaciją, įpareigoti darbo grupės atstovus 

susitikti su Lietuvos kaimo turizmo asociacijos vadovybe ir aptarti tradicijų plėtros kaimo turizme 

galimybes. 6.  Parengti Tarybos raštą dėl Regionų kultūros plėtros 2011 - 2020 m. programos ir 

priemonių plano projekto vertinimo, jame labiausiai akcentuojant nepakankamą dėmesį etninei 

kultūrai, mėgėjų menui bei susirūpinusių regionų atstovų laiškus. 7. Iki spalio 21 d. parengti raštą, 

siūlant atmesti Lietuvos menų tarybos įstatymo projektą  Nr. XIP-3469. 

 

Devintasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2011 m. lapkričio mėn. 8 d.  

Jame dalyvavo 11 Tarybos narių, E. Bugailiškienė (ŠMM), Dr. A. Venskienė (VDU), EKGT 

Regionų specialistai: V. Jazerskas, S. Dacienė, R. Jokubaitytė, V. Vasiliauskaitė, M. Galinis ir R. 

Galinienė. 

Svarstyta: 1. Tarybos padalinių – regioninių etninės kultūros globos tarybų – veikla ir problemos. 2.  

Aukštaitijos tarybos nario pakeitimas. 3. Regionų kultūros plėtros 2011-2020 m. programos bei jos 

įgyvendinimo priemonių plano 2011-2014 m. ir Kultūros ministerijos atsakymo į Tarybos pateiktas 

pastabas dėl šių teisės aktų trūkumų aptarimas. 4. Tarybos siūlymai, kaip įgyvendinti Etninės 

kultūros ugdymo programą 5-12 klasėms. 5.  VDU Etnologijos katedros perspektyvos.  

Nutarta: 1. a) pateikti raštą rajonų Taryboms ir merams, siūlant parengti visuose rajonuose etninės 

kultūros programas; b) atidaryti atskiras banko sąskaitas kiekvienai regioninei etninės kultūros 

globos tarybai; c) organizuoti bendrą visų regioninių tarybų posėdį (jo prelimenari data – 2012 m. 

kovo mėn.). 2. Vienbalsiai patvirtinta Aukštaitijos tarybos narė Daiva Medvedevienė (vietoj 

atsistatydinusio Panevėžio kraštotyros muziejaus direktoriaus Arūno Astramsko). 3. Parengti raštą 
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KM ir Vyriausybei dėl Regionų kultūros plėtros 2011-2020 m. programos ir jos įgyvendinimo 

priemonių plano, siekiant tikslesnio atsakymo, kodėl šiuose teisės aktuose eliminuojama etninė 

kultūra ir mėgėjų menas, šioms sritims nėra numatyta lėšų; Tarybos nariai el. paštu turi pateikti 

pastabas dėl rašto ir bendrai sutarti, kokiomis sklaidos priemonėmis raštas bus paviešintas. 4. a) 

įpareigoti regionines tarybas atrinkti mokyklas, kurios galėtų tapti eksperimentinėmis mokyklomis, 

vykdančiomis naująją  etninės kultūros ugdymo programą 5-12 klasėms; b) įpareigoti regionines 

tarybas užtikrinti Etninės kultūros ugdymo programos sklaidą mokykloms; c) skatinti mokyklų, 

turinčių patirties etninės kultūros ugdyme, bendradarbiavimą su tomis mokyklomis, kurioms tokios 

patirties trūksta. 5.  Rekomenduoti VDU kreiptis į Lituanistikos plėtros komisiją ir Švietimo ir 

mokslo ministrą dėl tikslinių vietų skyrimo etnologijos studijoms.  

 

Dešimtasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2011 m. gruodžio mėn. 13 d. 

Jame dalyvavo 8 Tarybos nariai, E. Bugailiškienė (ŠMM), Dalia Bernotaitė-Bieliauskienė (Lietuvos 

dailės muziejus). 

Svarstyta: 1. Pasiūlymai dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. 

XIP-1551. 2. Tarybos siūlymai dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos prioritetų 2012 

metams. 3. Tarybos 2012 metų kalendorinio veiklos plano projektas. 4. Tarybos 2012-2014-ųjų 

metų strateginio veiklos plano projektas. 5. Kultūros tarybos įstatymo projekto Nr. XIP-3469 ir 

alternatyvaus Kultūros įstatymo projekto Nr. XIP-3914 vertinimas. 6. Etninės kultūros plėtros 

neformaliajame ugdyme perspektyvos. 7. Kultūros ministerijos atsakymo į Tarybos pateiktas 

pastabas dėl Regionų kultūros plėtros 2011-2020 m. programos ir priemonių plano bei paklausimo 

apie etninei kultūrai skiriamas valstybės lėšas svarstymas. 

Nutarta: 1. Deleguoti Tarybos pirmininkę 2011 m. gruodžio 14 d. į LR Seimo Kaimo reikalų 

komiteto posėdį, kuriame bus svarstomas Tautinio paveldo produktų įstatymo pakeitimo įstatymo 

projektas. 2. a) remiantis Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo plano 5.1 

punktu, patvirtinti šiuos 2012 metų etninės kultūros plėtros prioritetus: 1. Nematerialaus kultūros 

paveldo apsaugos stiprinimas tobulinant teisinę bazę; 2. Vaikų ir jaunimo etninio kultūrinio ir 

lokalinio tapatumo formavimas; 3. Etninės kultūros vertybių svarbos suvokimo visuomenėje 

stiprinimas; 4. Etninės kultūros sklaida, gyvosios tradicijos išsaugojimas bei plėtra regionuose; b) 

teikti šiuos prioritetus regioninėms taryboms, įpareigojant jas šiuos prioritetus perduoti 

savivaldybėms. 3. Posėdžio metu pateiktus siūlymus dėl Tarybos 2012 metų kalendorinio veiklos 

plano projekto persiųsti el. p. Tarybos nariams patvirtinti. 4. Informuoti posėdyje nedalyvavusius 

Tarybos narius apie pristatytą Tarybos 2012-2014-ųjų metų strateginio veiklos plano projektą, kuris 

bus koreguojamas po Tarybos asignavimų 2012 m. patvirtinimo. 5. V. Tumėnas ir J. Rudzinskas 

įpareigoti el. p. atsiųsti santraukas, trumpai apibūdinančias Kultūros tarybos įstatymo projekto Nr. 

XIP-3469 ir alternatyvaus Kultūros įstatymo projekto Nr. XIP-3914 esmę bei skirtumus, taip pat 

parengti Tarybos rašto dėl šių projektų vertinimo projektą. 6. Įpareigoti Švietimo ir mokslo darbo 

grupę, remiantis 2002 m. anketa dėl etninės kultūros plėtros neformaliajame ugdyme ir jos 

rezultatais, parengti naują anketą dėl etnokultūrinio ugdymo meno mokyklose. 7. Vertinant  

Kultūros ministerijos atsakymą į Tarybos paklausimą apie etninės kultūros finansavimą pagal 

Etninės kultūros plėtros valstybinės programą ir Mėgėjų meno strategiją 2011 m. ir 2012 m. kaip 

pernelyg aptakų ir neaiškų, patikslinti duomenis apie lėšų skyrimą šioms programos išanalizavus 

internetinį Kultūros ministerijos puslapį. 
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4 priedas  

Darbo grupių posėdžių protokolų santraukos 

 

Etnografinių regionų grupės posėdis įvyko 2011 m. kovo 4 d. 13 val. Jame dalyvavo 

Tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė, Tarybos nariai O. Drobelienė, J. Jakaitis ir Z. Kalesinskas, 

svečiai V. Čaplikas (buvęs Tarybos narys, kuravęs regionų klausimus), prof. habil. dr. P. 

Kavaliauskas (VU). 

Svarstyta: 1. Etnografinių regionų kaip kultūrinių Lietuvos regionų įteisinimas. 2. Siūlymas 

integruoti etnografinius regionus į teritorinės administracinės reformos modelius.   

Nutarta: 1. a) etnografiniai regionai yra viena iš kultūrinių regionų formų, bet nėra visiškai jiems 

tapatūs; b) rengiant dabartinius poreikius atitinkantį apibendrintą etnografinių regionų žemėlapį, 

remtis tuo laikotarpiu, kuris pasižymi gausiausiais visų etnografinių regionų tyrimais; c) nustatant 

etnografinius regionus, nesivadovauti istoriniais administraciniais dariniais, kuriems buvo suteiktas 

etnografinio regiono pavadinimas, kadangi tie administraciniai dariniai buvo sudaryti vadovaujantis 

vien administracinio valdymo tikslais ir nereiškė kultūriniu savitumu pasižyminčios teritorijos; d) 

pripažinti, kad etnografinių regionų ribos pagal skirtingus požymius (architektūros, tarmių, 

materialaus paveldo ir t.t.) yra skirtingos, todėl nustatytos griežtos etnografinių regionų ribos gali 

būti tik sąlyginės; e) siekiant etnografinių regionų griežtų ribų nustatymo, visų pirma būtina į 

bendrą komplektą sukaupti įvairius žemėlapius pagal skirtingas paveldo rūšis, suvesti juos į bendrą 

visumą ir nustatyti bendras mišrių sričių teritorijas; f) gautus rezultatus palyginti su 2003 m. 

Tarybos sudarytu žemėlapiu, patikslintą etnografinių regionų žemėlapį teikti tvirtinti Tarybai; g) 

įtvirtinti nuostatą, kad etnografinių regionų žemėlapis su griežtomis ribomis turi būti papildomas 

žemėlapiu ir/ar nuorodomis apie mišrias sritis; h) pritarti, kad nustatant regioninę sostinę reikia 

vadovautis ne miesto didumu, o regioninės savimonės koncentracijos kriterijumi bei siekiu, kad 

sostinė būtų kuo arčiau regiono vidurio; pradėti apklausą regione, ar Dzūkijos sostine turėtų būti 

Alytus, ar Varėna. 2. Kol nebus įgyvendinti pirmo klausimo e) ir f) nutarimai, nesiūlyti 

administracinės reformos modelio vadovaujantis etnografiniais regionais. 

 

Tarmių grupės posėdis įvyko 2011 m. rugsėjo 20 d., 15 val. Jame dalyvavo Tarmių grupės 

pirmininkas K. Garšva, prof. dr. V. Kardelis, A. Narutis (Rytų aukštaičių sambūrio seniūnas), J. 

Pabrėža (Šiaulių universiteto Studijų prorektorius), Tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė.  

Svarstyta: 1. Pasiūlymai dėl 2013 metų paskelbimo Tarmių metais. 

Nutarta. 1. a) iki rugsėjo 30 d. el. paštu parengti bendrą raštą dėl 2013 m. paskelbimo Tarmių metais 

LR Seimo Valdybai ir LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkui V. Stundžiui; 

b) rengti Tarmių metų programą suskirstant į tris pagrindines dalis – gyvoji tradicija; sklaida; 

tyrimai; c) įtraukti į Tarmių metų programą kitų šalių pavyzdžius, vystyti tarptautinį 

bendradarbiavimą; d) prašyti Seimo ir Vyriausybės skirti Tarmių metams atskirą papildomą 

finansavimą – konferencijoms, leidiniams ir renginiams; e) 2011 m. spalio mėn. organizuoti trumpą 

agitacinį renginį LR Seime (dėl tikslesnės jo datos įpareigotas susitarti K. Garšva), renginio 

programoje pristatyti laureatų kūrinius iš Aukštaitijos ir Žemaitijos, kurie buvo atrinkti geriausiais 

šių regionų tarmiškos kūrybos konkursuose, įteikti LR Seimo nariams kraštiečių parašus, taip pat 

pristatyti jau esamus leidinius apie tarmes.  

 

Etninio turizmo grupės posėdis įvyko 2011 m. gruodžio 12 d., 12 val. Jame dalyvavo Tarybos 

nariai R. Astrauskas, A. Nakienė, V. Tumėnas, Tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė. Svečiai: S. 

Urbanavičiūtė (Lietuvių etninės kultūros draugija), V. Dambrauskienė (Lietuvių etninės kultūros 

draugija), V. Skernevičius (Lietuvių etninės kultūros draugija).  
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Svarstyta: 1. Išvados ir siūlymai dėl tautinio paveldo būklės Lietuvos kaimo turizmo sodybose. 

Nutarta: 1. a) susitikti su Lietuvos kaimo turizmo asociacijos (LKTA) prezidentu Linu Žabaliūnu 

dėl tautinio paveldo būklės Lietuvos kaimo turizmo sodybose ir juose puoselėjamų tradicijų 

vertinimui skirtos naujos sertifikavimo tvarkos sukūrimo galimybių; b) viešinti per posėdį pristatytą 

S. Urbanavičiūtės tyrimą apie tautinio paveldo būklę Lietuvos kaimo turizmo sodybose; c) 

peržiūrėti Turizmo įstatymą ir kitus su kaimo turizmu susijusius teisės aktus, rengti siūlymus, kaip 

tobulinti teisinę bazę įtvirtinant tautinį paveldą Lietuvos kaimo turizmo sodybose; d) vėliau parengti 

rekomendacijas kaimo turizmo sodyboms dėl tautinio paveldo plėtros.  

 

Tautinio paveldo produktų grupės posėdis įvyko 2011 m. gruodžio 12 d. 13 val. Jame dalyvavo 

Tarybos nariai V. Tumėnas, J. Rudzinskas, Tarybos pirmininkė D. Urbanavičienė, taip pat grupei 

nepriklausantis Tarybos narys R. Astrauskas.  

Svarstyta: 1. Pasiūlymai dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. 

XIP-1551 tobulinimo. 

Nutarta: 1. Posėdžio metu pakoreguotus pasiūlymus su lydraščiu dėl Tautinio paveldo produktų 

įstatymo pakeitimo įstatymo XIP-1551 projekto tobulinimo teikti LR Seimo Kaimo reikalų 

komitetui.   
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5 priedas 

Tarybos veiklos 2011 m. kalendorinis planas 
 

Tema Darbas Svarstymas ekspertų grupėje Svarstymas 

Taryboje  

Finansinis 

poreikis  

(tūkst. Lt) Ekspertų grupė Data Data 

1. Tarybos 2011 m. 

strateginis veiklos planas 

1.1. Tarybos 2011 m. strateginio veiklos plano parengimas   Sausis-vasaris – 

2. Etninės kultūros plėtros 

valstybinė programa  

2.1. Programos įgyvendinimo 2011 m. koordinavimas kartu 

su KM 

  Sausis-gruodis 50-122  

3. Etninės kultūros 

integravimas į bendrąją 

kultūros politiką Lietuvoje 

3.1. Siūlymų teikimas dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos 

gairių priemonių plano projekto tobulinimo 

  Sausis – 

3.2. Viešų diskusijų dėl etninės kultūros integravimo į 

bendrąją kultūros politiką Lietuvoje inicijavimas 

  Vasaris-balandis 1 

4. Etninės kultūros fondas 4.1. Etninės kultūros fondo steigimo inicijavimas (galimybių 

analizė ir siūlymų teikimas) 

Laikina grupė Kovas Balandis 1 

5. Etnografinių regionų globa 5.1. Tarybos padalinių – regioninių tarybų – darbo 

reglamentų tobulinimas pagal Pavyzdinį regioninių tarybų 

darbo reglamentą ir tvirtinimas 

  Kovas-balandis – 

5.2. Etnografinių regionų statuso įtvirtinimo inicijavimas Etnografinių regionų Kovas-balandis Gegužė-birželis 6 

5.3. Siūlymų dėl administracinė-teritorinės reformos teikimas Etnografinių regionų Kovas-balandis Gegužė-birželis 2 

6. Tarmių gyvoji tradicija 6.1. Pasirengimas Tarmių metams – jiems skirtos valstybinės 

programos rengimas 

Tarmių Vasaris-kovas Balandis 9 

6.2. Tarmių tradicijos tyrimo „Jaunimas ir tarmės“ 

apibendrinimas ir išvadų teikimas 

Tarmių Kovas-balandis Balandis-gegužė 2 

6.3. Tarmių gyvosios tradicijos problemų tyrimas ir siūlymų 

dėl jų sprendimo teikimas 

Tarmių Kovas-rugsėjis Spalis 3 

7. Etninės kultūros ugdymo 

plėtra 

7.1. Etnokultūrinio ugdymo mokytojų sąvado, aukštųjų 

mokyklų, rengiančių etnospecialistus ir etnomokytojus, 

sąvado parengimas ir teikimas ŠMM informacinių 

technologijų skyriui 

Švietimo ir mokslo Vasaris-kovas Kovas-balandis 3 
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7.2. Bendradarbiaujant su UPC, Etninės kultūros bendrosios 

programos bei rekomendacijų rengimas 

Švietimo ir mokslo Vasaris-balandis Balandis-gegužė 12 

7.3. Siūlymų dėl neformalaus ugdymo reformos teikimas Švietimo ir mokslo Priklausomai 

nuo ŠMM 

pateikimo 

Pagal grupės 

teikimą 

3 

7.4. Karių tautinio ir pilietinio ugdymo programos rengimo 

užbaigimas ir siūlymų dėl jos panaudojimo teikimas 

Švietimo ir mokslo Rugsėjis-spalis Spalis-lapkritis 2 

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. Etnoarchitektūros 

gyvosios tradicijos globa ir 

sklaida 

9.1. Siūlymų teikimas dėl etnoarchitektūros gyvosios 

tradicijos globos ir sklaidos 

Etninės architektūros paveldo sklaidos internete plėtojimas 

bendradarbiaujant su KTU 

Etnoarchitektūros Pagal poreikį  Pagal grupės 

teikimą 

4 

10. Tautinio paveldo 

produktų įstatymas 

10.1. Išvadų bei siūlymų dėl tautinio paveldo produktus 

reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo teikimas 

Tautinio paveldo 

produktų 

Vasaris-kovas Kovas-balandis 6 

10.2. Dalyvavimas sprendžiant Tautinio paveldo produktų 

įstatymo įgyvendinimo klausimus 

Tautinio paveldo 

produktų 

Pagal poreikį 

ištisus metus 

Pagal grupės 

teikimą 

1 

11. Etnokultūrinio paveldo 

globa 

11.1. Išvadų ir siūlymų dėl nematerialaus paveldo globą 

reglamentuojančių teisės aktų teikimas 

Etnokultūrinio 

paveldo 

Pagal poreikį 

ištisus metus 

Pagal grupės 

teikimą 

5 

11.2. Siūlymų teikimas dėl materialaus paveldo objektų 

prieinamumo ir panaudojimo gyvosios tradicijos raiškai 

gerinimo 

Etnokultūrinio 

paveldo 

Pagal poreikį 

ištisus metus 

Pagal grupės 

teikimą 

3 

12. Jono Basanavičiaus 

premija 

12.1. Jono Basanavičiaus premijos nuostatų tobulinimo 

inicijavimas ir siūlymų teikimas 

Laikina grupė Kovas-balandis Gegužė-birželis 2 

13. Etninės kultūros sklaida 

žiniasklaidoje 

13.1. Siūlymų dėl etninės kultūros sklaidos žiniasklaidoje 

teikimas, bendradarbiavimas su LRT 

Žiniasklaidos Pagal poreikį 

ištisus metus 

Pagal grupės 

teikimą 

3 

14. Vėlinių ir kitų tradicinių 

švenčių statusas 

14.1. Siūlymų dėl Vėlinių paskelbimo švenčių diena teikimas   Rugsėjis – 

14.2. Siūlymų teikimas dėl atmintinos dienos statuso 

suteikimo svarbiausioms kalendorinėms šventėms  

  Lapkritis-

gruodis 

– 

15. Etninės kultūros 

įtraukimas į kultūrinį turizmą 

15.1. Siūlymų dėl etnokultūros įtraukimo į kultūrinio turizmo 

plėtrą teikimas 

  Rugsėjis-spalis 7 

16. Lietuvių etninės kultūros 

globa bei plėtra užsienyje 

16.1. Siūlymų teikimas dėl lietuvių etninės kultūros globos 

bei plėtros užsienio šalyse, bendradarbiavimas su lietuvių 

organizacijomis 

  Pagal poreikį 

ištisus metus 

6 

Iš viso:  136-208 

(be  2.1. – 

86)  
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6 priedas 

 

REGIONINIŲ TARYBŲ POSĖDŽIŲ 2011 M. PROTOKOLŲ SANTRAUKOS 

 

AUKŠTAITIJOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBA 

 

Pirmasis Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko 2011 m. balandžio 28 d. Panevėžyje. Jame 

dalyvavo 20 Tarybos narių, D. Urbanavičienė (Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė) ir 

G. Šileikis (Panevėžio m. savivaldybės mero pavaduotojas). 

Svarstyta: 1. Aukštaitijos tarybos pirmininko Petro Blaževičiaus 2009 – 2010 m. veiklos 

ataskaita. 2. Naujos kadencijos regioninės tarybos narių prisistatymas. 3. Aukštaitijos tarybos 

pirmininko ir pavaduotojų rinkimai. 4. Aukštaitijos tarybos 2011 metų veiklos prioritetai. 

Nutarta: 1. a) patvirtinti Aukštaitijos tarybos pirmininko 2009 – 2010 metų veiklos ataskaitą; 

b) stiprinti regioninės tarybos statusą; c) regioninės tarybos nariams vykdyti etninės veiklos 

stebėseną savo savivaldybėse, pateikti duomenis Tarybos sekretoriato specialistei V. 

Vasiliauskaitei; d) informaciją apie etninius renginius siųsti į tinklalapį alkas.lt arba Jonui 

Vaiškūnui. 3. Aukštaitijos tarybos pirmininku išrinktas Petras Blaževičius, pavaduotojais – 

Jonas Vaiškūnas ir Ramutė Kežienė. 4. Patvirtinti Aukštaitijos tarybos 2012 m prioritetus: 

nematerialaus aukštaičių kultūros paveldo (tarmių bei sutartinių) apsaugos stiprinimas ir 

populiarinimas; vaikų ir jaunimo etnokultūrinio ugdymo stiprinimas; etninės kultūros vertybių 

sklaida regiono bei respublikos žiniasklaidos priemonėse; regioninės tarybos statuso 

stiprinimas. 

 

Antrasis Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko 2011 m. birželio 9 d. Utenoje. Jame dalyvavo 

15 Tarybos narių, E. Petrošienė (ŽŪM Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vedėja), R. 

Janušaitytė (Kaišiadorių r. savivaldybė), R. Ščerbavičienė (Žaslių kultūros centras), M. 

Vaitekūnienė (Pakruojo r. savivaldybė), V. Abarienė (Visagino kultūros centras), G. 

Ramaneckienė, G. Butkevičienė ir E. Karaliūtė (Radviliškio  etnokultūros ir amatų centras).  

Svarstyta: 1. Tyrimo „Tradicinės amatininkystės ir liaudies meno industrijos situacijos 

Žiemgaloje ir Šiaurės Lietuvoje“ apžvalga. 2. Tradicinių amatų plėtra bei tautinio paveldo 

produktų sertifikavimo tvarka ir patarimai, norintiems gauti sertifikatus. 3. Amatų centrų 

steigimo bei tradicinių amatininkų sertifikavimo praktika Utenos rajono savivaldybėje. 4. 

Aukštaitijos tarybos 2011 metų veiklos planas. 

Nutarta: 1. Tyrimo išvadas paskleisti regiono tautodailininkų bendrijoms, amatų centrams, 

regioninės tarybos nariams kaip veiklos šioje srityje gaires. 2. Surinkti informaciją apie 

tradicinius tautinio paveldo produktus gaminančius regiono amatų centrus ir gaminius. 3. 

Skatinti amatų centrų steigimąsi regione, raginti, kad kuo daugiau tradicinių amatininkų 

siektų tautinio paveldo produkto sertifikato. 4. Patvirtinti 2011 metų Aukštaitijos tarybos  

veiklos planą. 

 

Trečiasis Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko 2011 m. lapkričio 3 d. Kernavėje. Jame 

dalyvavo 19 Tarybos narių, V. Jasiukevičius (Šiaulių miesto meras), E. Davidavičienė ir R. 

Nainienė (Širvintų r. savivaldybės administracija), S. Vadišis ir J. Vitkūnas (Kernavės 

kultūrinis rezervatas), D. Medvedevienė (Jonavos r. savivaldybė), K. Varnauskaitė (Kupiškio 

etnografinis muziejus), R. Janušaitytė (Kaišiadorių r. savivaldybės administracija), L. 
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Daubarienė (Panevėžio savivaldybė), V. Merkytė, G. Butkevičienė ir E. Karaliūtė 

(Radviliškio etnokultūros ir amatų centras). 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros plėtros programos Širvintų rajone įgyvendinimas. 2. Tarmių 

apsaugos ir sklaidos situacija Širvintų ir Kupiškio rajonuose. 3. Etnokultūrinė edukacija 

regiono muziejuose ir Valstybiniame Kernavės kultūniniame rezervate. 4. Jonavos, 

Kaišiadorių, Švenčionių savivaldybių prašymų svarstymas. 

Nutarta: 1. a) plėtoti bendradarbiavimą tarp regiono etninės kultūros darbuotojų siekiant 

sėkmingo Etninės kultūros plėtros programos Širvintų rajone įgyvendinimo; b) padėti Širvintų 

rajono savivaldybei rengiant respublikinę Rasų šventę Kernavėje. 2. a) išplėsti ir pakartotinai 

nusiųsti LR Seimui kreipimąsi dėl 2013 metų paskelbimo Tarmių metais; b) siekiant skatinti 

ir populiarinti gimtosios tarmės vartojimą viešojoje erdvėje, kreiptis į Aukštaitijos regionui 

priklausančias savivaldybes prašant šiam tikslui sutelkti pedagogų, kultūros darbuotojų, 

žiniasklaidos priemonių atstovų, leidėjų, kraštiečių draugijų pastangas. 3. Skatinti moksleivius 

ir suaugusiuosius vykti į edukacinius užsiėmimus Valstybiniame Kernavės kultūriniame 

rezervate. 4. a) pritarti Švenčionių rajono savivaldybės prašymui teikti ŽŪM projektą „Amatų 

centro Reškutėnuose kūrimas“; b) pritarti Kaišiadorių rajono savivaldybės prašymui teikti 

ŽŪM projektą „Žaslių tradicinių amatų centro steigimas ir plėtra“; c) prašyti Etninės kultūros 

globos tarybą patvirtinti naują regioninės tarybos narę – Daivą Medvedevienę, deleguotą 

Jonavos rajono savivaldybės administracijos (vietoj J. Margevičienės). 

 

Ketvirtasis Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko 2011 m. gruodžio 9 d. Panevėžyje. Jame 

dalyvavo 12 Tarybos narių ir I. Mickevičiūtė (Kauno r. savivaldybės administracija). 

Svarstyta: 1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos prašymas dėl amatų centro 

steigimo. 2. Aukštaitijos tarybos 2012 metų veiklos prioritetai. 3. Aukštaitijos tarybos 2012 

metų veiklos priemonių planas. 4. Nematerialaus etninės kultūros paveldo apsauga. 

Nutarta: 1. Pritarti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos prašymui Arnetų namuose 

steigti tradicinių amatų centrą. 2. Patvirtinti Aukštaitijos tarybos 2012 metų veiklos 

prioritetus: skatinti vaikų ir jaunimo etnokultūrinį ugdymą plėtojant vaikų folkloro kolektyvų 

veiklą, organizuojant etnokultūrines stovyklas, stiprinant dėmesį etninės kultūros mokymui ir 

neformaliajam ugdymui; skatinti Aukštaitijos regiono savitumo puoselėjimą atliekant etninių 

renginių regione stebėseną ir akcentuojant lokalinės tradicijos globą; atsižvelgiant į tai, kad 

2012 m. paskelbti muziejų metais, skatinti regiono krašto muziejų, kultūros ir bendruomenių 

centrų, amatų centrų, kaimo turizmo sodybų etninių edukacinių programų plėtrą, turinio ir 

veiklos formų įvairovę bei atsinaujinimą; atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. paskelbti Maironio 

metais, skatinti tėviškės, tėvynės – pagrindinio Maironio kūrybos leitmotyvo – akcentavimą 

regiono bendruomenių etnokultūrinėje veikloje. 3. Aukštaitijos tarybos 2012 metų veiklos 

plano priemones apgalvoti, suderinti su numatyta kitų metų etnine veikla savivaldybėse ir 

elektroniniu paštu pateikti iki gruodžio 28 d. 4. Dalyvaujant konferencijoje „Iš Panevėžio 

praeities: nematerialusis etninės kultūros paveldas“, nurodyti Aukštaitijos regionui būdingus 

nematerialiosios etninės kultūros bruožus ir galimybes tą savitumą išsaugoti. 

 

DZŪKIJOS (DAINAVOS) REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBA 

 

Pirmasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis įvyko 2011 m. balandžio 29 d. Dieveniškėse. 

Jame dalyvavo 11 Tarybos narių.  

Svarstyta: 1. Etninės kultūros būklė Poškonių bendruomenėje. 2. Dzūkijos (Dainavos) tarybos 

pirmininko rinkimai. 3. Dzūkijos (Dainavos) tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimai. 4. 

Dzūkijos (Dainavos) tarybos 2011 m. veiklos plano tvirtinimas. 5. Naujos redakcijos 
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regioninių tarybų dokumentų tvirtinimas. 6. Dzūkijos (Dainavos) tarybos darbo reglamento 

tvirtinimas.  

Nutarta: 1. Vertinti etninės kultūros puoselėjimą Dieveniškių krašte kaip sėkmingą, paraginti 

Poškonių bendruomenę kreiptis į Dzūkijos (Dainavos) tarybą dėl reikalingos pagalbos 

įgyvendinant projektus. 2. Patvirtinti Dzūkijos (Dainavos) tarybos pirmininku 2011–2014 m. 

kadencijai Onutę Drobelienę (išrinkta vienbalsiai). 3. Patvirtinti Dzūkijos (Dainavos) tarybos 

pirmininko pavaduotoju 2011–2014 m. kadencijai Juozą Aleksandravičių (išrinktas 

vienbalsiai). 4. Patvirtinti Dzūkijos (Dainavos) tarybos 2011 m. veiklos planą. 5. Patvirtinti 

Dzūkijos (Dainavos) tarybos firminį blanką, nuostatus, etnografiniame regione veikiančių 

valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų, susijusių su etnokultūros plėtra, sąrašą, 

etnografiniame regione vykstančių etnokultūrinio pobūdžio renginių sąrašo formą. 6. 

Patvirtinti Dzūkijos (Dainavos) tarybos darbo reglamentą. 

 

Antrasis Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 

2011 m. spalio 28 d. Alytuje. Jame dalyvavo 14 Tarybos narių.  

Svarstyta: 1.  Etninės kultūros veiklos Alytaus „Volungės“ lopšelyje-darželyje vertinimas. 2.   

Etninės kultūros veiklos Alytaus mieste vertinimas. 3. Alytaus dailiųjų amatų mokyklos 

etninės kultūros veiklos vertinimas. 4.  Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos etninės 

kultūros veiklos vertinimas. 5.  Alytaus „Volungės“ pagrindinės mokyklos etninės kultūros 

veiklos vertinimas. 

Nutarta: 1. Plačiau paskleisti gerąją „Volungės“ lopšelio-darželio patirtį, susijusią su gyvąją 

etninės kultūros tradicija (etnografiškai įrengtoje patalpoje vyksta įvairūs užsiėmimai ir 

ugdomieji vakarai, renginiai vaikams ir jų šeimoms). 2. a) vertinti etninės kultūros 

puoselėjimą Alytaus mieste kaip sėkmingą, siūlyti skirti didesnį dėmesį tarmėms, jų 

išsaugojimui ir skatinimui jaunimo tarpe. 3. a) vertinti etninės kultūros plėtrą Alytaus dailiųjų 

amatų mokykloje kaip sėkmingą; b) prisidėti prie platesnio mokyklos etnografinių dirbinių 

parduotuvėlės populiarinimo; c) artimiausiuose posėdžiuose aptarti galimą bendradarbiavimą 

įgyvendinant bendrus Alytaus dailiųjų amatų mokyklos ir Dzūkijos tarybos projektus. 4. a) 

vertinti etninės kultūros puoselėjimą Alytaus „Sakalėlio“ pradinėje mokykloje kaip ypač 

sėkmingą; b) artimiausiu metu susisiekti su mokyklos vadovybe dėl glaudesnio 

bendradarbiavimo, išnagrinėti išsamesnio tradicinių amatų įsisavinimo kursų surengimo 

Varėnos rajone galimybes mokyklos mokiniams ir mokytojams. 5. Vertinti etninės kultūros 

veiklą Alytaus „Volungės“ pagrindinėje mokykloje kaip sėkmingą, plačiau paskleisti gerąją 

mokyklos patirtį dėl etnografinio muziejaus ir parodos sukūrimo. 

 

Trečiasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis įvyko 2011 m. gruodžio 2 d. Merkinėje. 

Jame dalyvavo 14 Tarybos narių, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia 

Urbanavičienė.  

Svarstyta: 1. Etnokultūrinės veiklos Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio 

gamtinio rezervato direkcijos perspektyvos. 2. Etninės veiklos Varėnos r. savivaldybėje 

apžvalga. 3. Siūlymai dėl 2012 m. Dzūkijos (Dainavos) tarybos veiklos plano ir prioritetų. 4. 

D. Šeškauskaitės knygos pristatymo galimybių aptarimas, įvertinimas. 5. Rūtos Sakalienės 

kaimo turizmo sodyboje vykdomų etninio turizmo veiklų vertinimas. 6. Varėnos kultūros 

centro Marcinkonių filiale vykdomos etninės veiklos vertinimas.  

Nutarta: 1. a) vertinti Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 

direkcijos įdirbį etninės kultūros puoselėjimo, archyvavimo ir sklaidos atžvilgiais kaip didelį, 

solidų ir reikšmingą; b) rekomenduoti kaupiant medžiagą apie vietos nematerialųjį paveldą 

labiau išnaudoti Lietuvos muzikos akademijos archyvus, taip pat ypatingą dėmesį skirti 
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pateikėjų duomenų, jų giminaičių duomenų išsaugojimui. 2. a) teigiamai vertinti Varėnos r. 

savivaldybės vykdomus gausius reikšmingus projektus etninės kultūros labui, siūlyti 

glaudesnį bendradarbiavimą su Dzūkijos (Dainavos) taryba; c) rengiant kasmetinį M. 

Vainilaičio premijos įteikimą, siūlyti tarmiškos kūrybos idėją, susijusią su galimu 2013 m. 

paskelbimu Tarmių metais. 3. a) Dzūkijos (Dainavos) tarybos 2012 m. veiklos plane išskirti 

šiuos prioritetus: ikimokyklinis ir neformalusis etnokultūrinis ugdymas; tarmės; etnokultūrinis 

turizmas; b) posėdžius, pagal galimybes, rengti tokia tvarka: Lazdijuose – kovo mėn.; 

Rudnelėje – birželio mėn.; Punske – spalio mėn.; Šalčininkuose – gruodžio mėn. 4. Surengti 

D. Šeškauskaitės knygos pristatymą Varėnoje, Šalčininkuose, Alytuje suderinus su knygos 

leidėjais ir autore. 5. Laikyti Rūtos Sakalienės kaimo turizmo sodybą sektinu pavyzdžiu 

vykdant arba pradedant kaimo turizmo veiklą. 6. Rekomenduoti Marcinkonių etnografiniam 

ansambliui dalyvauti pasidainavimų vakare su Veronika Povilionienė, Vilniaus mokytojų 

namuose. 

 

SUVALKIJOS (SŪDUVOS) REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBA 

 

Pirmasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko 2011 m. kovo 22 d. Marijampolėje. 

Jame dalyvavo 21 regioninės tarybos narys ir D. Urbanavičienė (Etninės kultūros globos 

tarybos pirmininkė).  

Svarstyta: 1. Naujosios kadencijos Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių tvirtinimas. 2. 

Siūlymai dėl etnografinių regionų statuso įtvirtinimo. 3. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 

pirmininko rinkimai. 4. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimai. 5. 

Siūlymai dėl Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2011 metų veiklos plano.  

Nutarta: 1. Patvirtinti naujosios kadencijos Suvalkijos (Sūduvos) tarybos sudėtį. 2. Siūlyti 

Tarybai sudaryti etnografinių regionų žemėlapių (tarmių, tautinio kostiumo, architektūros ir 

kt.) komplektą siekiant visapusiško etnografinių regionų atskleidimo. 3. Patvirtinti Zigmą 

Kalesinską Suvalkijos (Sūduvos) tarybos pirmininku dvejų metų kadencijai. 4. Patvirtinti 

Onutę Birutę Surdokienę Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos pirmininko pavaduotoja 

dvejų metų kadencijai. 5. Iki kovo 31 d. regioninės tarybos nariai turi pateikti siūlymus dėl 

Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2011 m. veiklos plano.  

 

Antrasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko 2011 m. balandžio 20 d. 

Marijampolėje. Jame dalyvavo 19 regioninės tarybos narių.  

Svarstyta: 1. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2011 m. veiklos planas. 2. Regiono bendrojo 

lavinimo mokyklų moksleivių tarmių vartojimo apklausos pratęsimas. 

Nutarta: 1. Patvirtinti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2011 m. veiklos planą. 2. Pritarti regiono 

bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių tarmių vartojimo apklausos pratęsimui.   

 

Trečiasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko 2011 m. spalio 20 d. Marijampolėje. 

Jame dalyvavo 14 regioninės tarybos narių, svečiai – J. Zakarevičienė (Marijampolės 

savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja), I. Skripstienė (Marijampolės kultūros centro 

direktorė).  

Svarstyta: 1. Kalvarijos savivaldybės 2011 – 2014 m. Etninės kultūros plėtros programa. 2. 

Marijampolės savivaldybės Etninės kultūros plėtros programos projektas. 3. Siūlymai dėl 

kultūros rėmimo programos Marijampolės savivaldybėje. 4. Suvalkijos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų apklausos dėl etnokultūrinio ugdymo organizavimas. 5. M. Danilaitienės 

kandidatūra respublikinei „Sėkmingiausio 2011 m. amatininko“ premijai gauti. 
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Nutarta: 1. Pritarti sėkmingai įgyvendinamai Kalvarijos savivaldybės 2011 – 2014 m. Etninės 

kultūros plėtros programai. 2. Pritarti Marijampolės savivaldybės 2011 – 2015 m. Etninės 

kultūros plėtros programos projektui. 3. Rengti susitikimus su Marijampolės savivaldybės 

vadovais dėl kultūros rėmimo programos priėmimo ir patvirtinimo paspartinimo. 4. Įpareigoti 

Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narius organizuoti regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

apklausą dėl etnokultūrinio ugdymo. 5. Rekomenduoti tautinio kostiumo audėją vilkaviškietę 

M. Danilaitienę ŽŪM įsteigtai „Sėkmingiausio 2011 m. amatininko“ premijai gauti. 

 

Ketvirtasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko 2011 m. gruodžio 27 d. Šakiuose. 

Jame dalyvavo 12 regioninės tarybos narių, svečiai – Augenija Kasparevičienė (Šakių r. 

savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja).  

Svarstyta: 1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apklausos dėl etnokultūrinio ugdymo 

organizavimas. 2. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2011 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas. 3. 

Siūlymai dėl Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2012 m. veiklos plano. 4. Regiono savivaldybių 

etninės kultūros programų rengimo 2012 m. skatinimas. 5. Kiti klausimai. 

Nutarta: 1. Išsiųsti ikimokyklinio ugdymo įstaigoms apklausos dėl etnokultūrinio ugdymo 

anketas paštu ir elektroniniu paštu.  2. a) iš esmės pritarti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2011 

m. veiklos ataskaitos projektui; b) įpareigoti regioninės tarybos narius iki 2012 m. sausio 20 

d. elektroniniu paštu atsiųsti siūlymus dėl ataskaitos tobulinimo. 3. a) atsižvelgiant į Tarybos 

patvirtintus 2012 m. etninės kultūros veiklos prioritetus, rengti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 

2012 m. veiklos planą; b) įpareigoti regioninės tarybos narius iki 2012 m. vasario 3 d. 

elektroniniu paštu atsiųsti siūlymus dėl Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2012 m. veiklos plano. 

4. a) parengti raštus dėl etninės kultūros plėtros programų 2012 m. rengimo Suvalkijos 

savivaldybėms; b) parengti raštus dėl etnologų rengimo poreikio Tarybai ir Lietuvos 

humanitariniams universitetams. 5. Parengti kreipimąsi į regiono savivaldybes dėl 

„Suvalkijos“ žurnalo leidybos rėmimo.  

 

MAŽOSIOS LIETUVOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBA 

 

Pirmasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis įvyko 2011 m. gegužės 3 d. Klaipėdoje. Jame 

dalyvavo 11 regioninės tarybos narių, svečiai – D. Urbanavičienė (Etninės kultūros globos 

tarybos pirmininkė), J. Mačiulienė (Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytoja).  

Svarstyta: 1. Etnografiniai Lietuvos regionai: kur dingsta Mažoji Lietuva? 2. Tarmių 

įtraukimas į nykstančio nematerialaus paveldo sąrašą. 3. Mažosios Lietuvos tarybos 

pirmininko rinkimai. 4. Mažosios Lietuvos tarybos 2011 m. veiklos plano sudarymas. 

Nutarta: 1. Plačiau skleisti žinią renginių metu ir informacinėmis priemonėmis apie Mažosios 

Lietuvos regioną. 2. a) organizuoti gyvąją tarmių tradiciją propaguojančius renginius, juos 

viešinti; b) išsiaiškinti, ar yra leidinių ir garso įrašų Mažosios Lietuvos tarme, organizuoti 

seminarus ir kviesti kalbininkus sprendžiant regiono tarmės gaivinimo problemas. 3. a) 

patvirtinti Mažosios Lietuvos tarybos pirmininke Nijolę Sliužinskienę; b) pritarti Mažosios 

Lietuvos tarybos pirmininkės pavaduotojų kandidatūroms: Arvydo Griškaus, Irenos 

Armonienės, Jolitos Latakienės. 4. a) vadovautis Tarybos nustatytais etninės kultūros plėtros 

2011 m. prioritetais ir tais veiklos plano punktais, kurie yra svarbūs regiono etninės kultūros 

globai; b) įpareigoti regioninės tarybos narius atsiųsti pasiūlymus Mažosios Lietuvos tarybos 

2011 m. veiklos planui.  
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Antrasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis įvyko 2011 m. lapkričio 24 d. Klaipėdoje. 

Jame dalyvavo 13 regioninės tarybos narių.   

Svarstyta: 1. Etninės kultūros ugdymo metodinių rekomendacijų ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams ir Etninės kultūros ugdymo programos 5-12 

klasėms projektai. 2. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apklausos dėl etnokultūrinio ugdymo ir 

šioje srityje veiklą plėtojančių įstaigų sąvado sudarymas. 3. Etninės kultūros stebėsena ir 

sklaida etnografiniame regione. 4. 2013 metų paskelbimas Tarmių metais. 5.  Tautinio 

paveldo būklė Lietuvos kaimo turizmo sodybose.  

Nutarta: 1. a) pritarti Etninės kultūros ugdymo metodinių rekomendacijų ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams ir Etninės kultūros ugdymo programos 5-12 

klasėms projektams; b) informuoti regiono švietimo įstaigas apie rengiamus etnokultūrinio 

ugdymo projektus. 2. Vykdyti regiono ikimokyklinių įstaigų anketavimą dėl etnokultūrinio 

ugdymo. 3. Vykdyti etnokultūrinių renginių stebėseną regione. 4. a) pritarti Etninės kultūros 

globos tarybos siūlymui dėl 2013-ųjų metų paskelbimo Tarmių metais; b) inicijuoti tarmių 

populiarinimą pasitelkiant įvairias formas. 5. Tarpininkauti siekiant regiono kaimo turizmo 

sodybų savininkų bendradarbiavimo su etninės kultūros specialistais.  

 

ŽEMAITIJOS REGIONINĖ ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBA 

 

Pirmasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2011 m. gegužės mėn. 2 d. Telšiuose. Jame 

dalyvavo 22 regioninės tarybos narių, D. Urbanavičienė (Etninės kultūros globos tarybos 

pirmininkė) ir E. Skarbalius (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys). 

Svarstyta: 1. Žemaitijos tarybos 2011-2014 m. kadencijos narių tvirtinimas ir pristatymas. 2. 

Žemaitijos tarybos pirmininko rinkimai. 3. Žemaitijos tarybos 2011 m. veiklos planas. 4. Kiti 

klausimai. 

Nutarta: 1. Patvirtinti 2011-2014 m. regioninės tarybos sudėtį; 2. Patvirtinti Žemaitijos 

tarybos pirmininke Rūtą Vildžiūnienę, pavaduotojais – Darių Ramančionį, Juozą Pabrėžą ir 

Alfredą Brauklį. 3. Patvirtinti Žemaitijos tarybos 2011 m. veiklos planą. 4. Kitą posėdį rengti 

rugsėjo mėnesį Klaipėdoje.  

 

Antrasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2011 m. lapkričio 30 d. Plateliuose. Jame 

dalyvavo 19 regioninės tarybos narių ir 12 kviestinių svečių. 

Svarstyta: 1. Žemaičių kalbos problemos. 2. Lietuvos teritorinio administracinio suskirstymo 

modeliai. 3. Informaciniai pranešimai: Žemaičių kultūros draugijos Plungės skyriaus 

pirmininko pasisakymas; Žemaitijos nacionalinio parko Platelių dvaro sodybos arklidžių ir 

svirno naujų ekspozicijų pristatymas. 4. Kiti klausimai. 

Nutarta: 1. Kreiptis į Žemaitijos regiono Seimo narius su raginimu, kad 2013-ųjų metų 

paskelbimo Tarmių metais klausimas būtų įtrauktas į Seimo darbotvarkę. 2. Pritarti Etninės 

kultūros globos tarybos pirmininkės Dalios Urbanavičienės pasiūlytam Lietuvos teritorinio 

administracinio suskirstymo C modeliui. 3. 1) tarpininkauti Žemaičių kultūros draugijos 

Plungės skyriui organizuojant žemaitiškos dainos šventę „Esam ė būsem“; 2) įpareigoti Sigitą 

Dacienę dalyvauti Žemaitijos regiono Užgavėnių kaukių parodos konkurso atrankos 

komisijoje. 4.  Kitą posėdį rengti gruodžio mėnesį Šilalės rajone. 

 

Trečiasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2011 m. spalio mėn. 10 d. nuotoliniu būdu. 

Jame dalyvavo 22 regioninės tarybos nariai. 
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Svarstyta: 1. Žemaitijos tarybos nario delegavimas į Etninės kultūros globos tarybą. 

Nutarta: 1. Deleguoti į Etninės kultūros globos tarybą Rūtą Vildžiūnienę. 

 

Ketvirtasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2011 m.  gruodžio 12 d. Bijotų kaime, Šilalės 

rajone. Jame dalyvavo 22 regioninės tarybos nariai. 

Svarstyta: 1. Žemaitijos tarybos 2011 metų ataskaitos rengimas. 2. Žemaitijos tarybos 2012 

metų prioritetai ir tikslai. 3. Žemaitijos tarybos 2012 metų veiklos planas. 4. Etninės kultūros 

globos tarybos 2011-11-08 posėdžio nutarimai dėl regioninių tarybų veiklos tobulinimo. 5. 

Kiti klausimai. 

Nutarta: 1. Ataskaitos papildymus siųsti iki 2012 m. sausio 10 d. 2. Patvirtinti Žemaitijos 

tarybos 2012 m. prioritetus: žemaičių kalbos išsaugojimas bei plėtra regione; tradicinių amatų 

puoselėjimas; etninės kultūros tradicijų išsaugojimas bei plėtra Žemaitijos regione. 3. 

Žemaitijos tarybos 2012 metų veiklos planą parengti remiantis pasirinktais 2012 metų 

prioritetais iki sausio 20 d. 4. Vadovautis Etninės kultūros globos tarybos 2011 m. lapkričio 

mėn. 8 d. posėdžio nutarimais dėl regioninių tarybų veiklos tobulinimo. 5. Kitą posėdį rengti 

sausio mėnesio antroje pusėje Mažeikiuose. 
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7 priedas 

 

 

Bendro regioninių tarybų pirmininkų ir specialistų  

posėdžio 2011-11-08 protokolo santrauka 

 

 

Regioninių tarybų pirmininkų ir specialistų posėdis įvyko 2011 m. lapkričio 8 d. 10 

val. Jame dalyvavo Valentinas Jazerskas, Sigita Dacienė, Regina Jokubaitytė, Vitalija 

Vasiliauskaitė, Marius Galinis, Rimantė Galinienė, Justinas Skrodenis, Bronius Kviklis, Valia 

Skrodenienė, Dalia Urbanavičienė. Kviestieji asmenys: Edita Trečiokienė (Grundtvig 

programos projektų koordinatorė).  

Svarstyta: 1. Dalyvavimo Grundvig senjorų savanorių projektuose, seminaruose, 

mokymosi partnerystės projektuose galimybės. 2. Etninės kultūros stebėsena ir sklaida 

etnografiniuose regionuose. 

Nutarta: 1. Iki gruodžio 1 d. regionų specialistai turi pranešti apie dalyvavimą 

programose. 2. a) pagal Tarybos pasiūlytą modelį vykdyti etninės kultūros būklės 

etnografiniuose regionuose stebėseną; b) pasitelkus regioninėse tarybose jau sukauptus 

duomenis apie etnokultūrinę veiklą plėtojančias etnografiniame regione veikiančias 

institucijas ir organizacijas, telkti jas bendrai veiklai; c) teikti siūlymus dėl regioninių tarybų 

veiklos problemų sprendimo Tarybos posėdžiui (2011-11-08, 13 val.).  

 

Po šio posėdžio vyko Tarybos posėdis (2011-11-08, 13 val.), kuriame dalyvavo 

regioninių tarybų pirmininkai ir specialistai. Jame buvo svarstyti regioninėms taryboms 

aktualūs klausimai (žr. 3 priedą, 10 Tarybos posėdžio protokolo santrauką).  

 


