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ĮVADAS
Etninės kultūros globos taryba (toliau – EKGT) yra Lietuvos Respublikos Seimo
įsteigta ir jam atskaitinga biudžetinė įstaiga. EKGT teisinį statusą nustato Etninės kultūros
valstybinės globos pagrindų įstatymas (Žin., 1999, Nr. 82-2414; Žin., 2010, Nr. 48-2299) ir
Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimas Nr. IX-2532 „Dėl Etninės
kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 165-6027).
EKGT tikslas – skatinti etninės kultūros plėtotę, laiduojančią tautinio tapatumo ir
savimonės išsaugojimą bei stiprinimą, savarankišką ir lygiavertį Lietuvos dalyvavimą
pasaulio tautų kultūriniame gyvenime.
Funkcijos ir kompetencija: teikti išvadas Seimui ir Vyriausybei apie strateginius
etninės kultūros valstybinės globos ir politikos klausimus; padėti Vyriausybei formuoti ir
įgyvendinti etninės kultūros politiką bei koordinuoti etninės kultūros valstybinę globą; teikti
išvadas ir pasiūlymus valstybės institucijoms etninės kultūros klausimais; vertinti etninės
kultūros globos politikos ir strategijos įgyvendinimo programas, teikti siūlymus valstybės
institucijoms dėl programų tobulinimo; rengti įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su etninės
kultūros globa, projektus; teikti valstybės institucijoms išvadas dėl teisės aktų projektų,
susijusių su etninės kultūros globa; ugdyti visuomenės savimonę, propaguoti etninės kultūros,
kaip svarbios visuomenei vertybės, sampratą, padėti Vyriausybei integruoti etninės kultūros
globos idėjas į švietimo programas; inicijuoti Lietuvos etnografinių kaimų išsaugojimo
ilgalaikės programos rengimą ir padėti Vyriausybei prižiūrėti jos įgyvendinimą; inicijuoti
Etninės kultūros plėtros programos rengimą ir padėti Vyriausybei prižiūrėti jos įgyvendinimą;
padėti Vyriausybei prižiūrėti etninės kultūros paveldo inventorizavimą; tvirtinti regioninių
etninės kultūros globos tarybų – EKGT padalinių – nuostatus; teikti visuomenei informaciją
apie EKGT veiklą.
EKGT sudaro 21 narys, kuriuos Etninės kultūros globos tarybos nuostatų nustatyta
tvarka skiria ir atšaukia Lietuvos Respublikos Seimas (Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros
komiteto teikimu), Ministras Pirmininkas (aplinkos, kultūros bei švietimo ir mokslo ministrų
teikimu), Lietuvos liaudies kultūros centras, Lietuvos universitetų rektorių konferencija,
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių katalikų mokslo akademija, Lietuvos
istorijos institutas, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvių
etninės kultūros draugija, Lietuvos kraštotyros draugija, Lietuvos ramuvų sąjunga ir 5
regioniniai EKGT padaliniai. 2013 m. veikusios EKGT narių personalinė sudėtis (žr. 1
priedą) Seimo buvo patvirtinta 2009 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. XI-436 (Žin., 2009, Nr.
117-4995), EKGT pirmininke keturių metų kadencijai išrinkta Dalia Urbanavičienė,
patvirtinta 2009 m. lapkričio 10 d. Seimo nutarimu Nr. XI-463 (Žin., 2009, Nr. 137-5976).
Pasibaigus šių narių kadencijai, Seimas 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. XII-713 (Žin.,
2013.12.30, Nr.: 140-7093) patvirtino naujos kadencijos EKGT personalinę sudėtį.
Lietuvos etnografiniuose regionuose veikia EKGT padaliniai – regioninės etninės
kultūros globos tarybos: Aukštaitijos etninės kultūros globos taryba (toliau – Aukštaitijos
taryba), Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros globos taryba (toliau – Dzūkijos (Dainavos)
taryba), Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros globos taryba (toliau – Suvalkijos (Sūduvos)
taryba), Žemaitijos etninės kultūros globos taryba (toliau – Žemaitijos taryba), Mažosios
Lietuvos etninės kultūros globos taryba (toliau – Mažosios Lietuvos taryba). Regioninių
tarybų narių bendras skaičius 2013 m. – 125 nariai (personalinę regioninių tarybų sudėtį žr. 2
priede).
EKGT ir jos regioninių padalinių veiklą aptarnauja EKGT sekretoriatas, kurį sudaro
10 etatų: 1 – Tarybos pirmininkas ir sekretoriato vadovas, 2,5 – vyriausieji specialistai, 1 –
vyresnysis specialistas, 5,5 – specialistai (iš jų 5 aptarnauja regionines tarybas).
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I. ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS VEIKLA 2013 M.
2013 metai buvo paskutiniai 2009–2013 m. kadencijos EKGT veiklos metai.
Iš viso surengti 9 EKGT posėdžiai (jų protokolų santraukas žr. 3 priede).
Tarp EKGT posėdžių darbas vyko EKGT sudarytose ekspertų darbo grupėse,
atsakingose už tam tikrą veiklos sritį (darbo grupių sudėtį žr. EKGT tinklalapyje
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7025&p_d=93851&p_k=1). Ekspertų darbo grupės
iš viso surengė 2 posėdžius, analizuodamos joms pavestus klausimus (darbo grupių posėdžių
protokolų santraukas žr. 4 priede):


Tarmių grupės 1 posėdis;



Švietimo grupės, Ugdymo plėtotės centro (UPC), Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro (LMNŠC) ir Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų 1 posėdis.

2013 m. EKGT veikla buvo grindžiama 2013 m. kalendoriniu veiklos planu,
patikslinant patvirtintu EKGT 2013-01-10 posėdyje (žr. 5 priedą). Toliau pateikiama ataskaita
palyginant suplanuotus ir 2013 m. įgyvendintus EKGT darbus.
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1. EKGT SUPLANUOTŲ UŽDAVINIŲ 2013 M. ĮGYVENDINIMAS
Tema
1. Etninės
kultūros
plėtros
valstybinė
programa
2010–2014 m.
(toliau –
Programa)

Suplanuoti
darbai
1.1. Programos
įgyvendinimo
2012 m.
vertinimas

Veiklos produktai1

Neplaniniai
darbai
 2013-01-08

EKGT posėdyje buvo aptartas
Programos įgyvendinimas 2012 metais – akcentuota
būtinybė parengti Nematerialaus kultūros paveldo
vertybių registro nuostatų projektą ir kitus teisės aktus
šiam paveldui išsaugoti; parengti rekomendacijas dėl
LLTI archyvo, kaip nacionalinės vertybės, statuso;
išanalizuoti kultūros įstaigų parengtas edukacines
etnokultūrines programas; parengti rekomendacijas dėl
liaudies žaidimų populiarinimo; kreiptis į KM Regionų
kultūros skyrių prašant pateikti informaciją, kaip
apibendrinami duomenys apie Programos įgyvendinimą
2012 m.;

EKGT siūlymų ir sprendimų
realizacija
.

 EKGT raštas 2013-02-12 Nr. S-11 „Dėl etninės

kultūros plėtros valstybinės 2010-2014 metų programos
įgyvendinimo 2012 metais“, adresuotas KM;
1.2. Programos
įgyvendinimo
2013 m. prioritetų
nustatymas ir

 2013-12-10 EKGT posėdyje patvirtintas 2014 m.

etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašas: 1. Etninės
kultūros sklaida, gyvosios tradicijos išsaugojimas bei
plėtra etnografiniuose regionuose; 2. Vaikų ir jaunimo

1

Terminas produktas pasirinktas vadovaujantis Valstybės kontrolės naudota terminija vertinant EKGT ir kitų institucijų veiklą.
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sklaida (kartu su
KM)

etninio kultūrinio ir lokalinio tapatumo formavimas; 3.
Etninės kultūros vertybių svarbos suvokimo
visuomenėje stiprinimas; 4. Nematerialaus kultūros
paveldo apsaugos stiprinimas tobulinant teisinę bazę.

1.3. Programos
įgyvendinimo
2013 m.
koordinavimas
(kartu su KM)

 Mažosios Lietuvos taryba skatino savo regiono

 2013-01-07 Šilutės r. savivaldybės

savivaldybes parengti etninės kultūros plėtros
programas ir jų įgyvendinimo planus savivaldybėje;

taryba patvirtino Etninės kultūros saugos
ir pritaikymo turizmui 2013–2014 m.
priemonių planą;

 Vasario mėn. EKGT specialistė Aukštaitijos regionui

dalyvavo Kupiškio r. savivaldybės Etninės kultūros
plėtros tarybos susirinkime, kuriame buvo aptarti 2013
metų rajono įstaigų, organizacijų, kolektyvų etninės
veiklos rezultatai;
 2013-04-09 Aukštaitijos taryba posėdyje aptarė

etnokultūrinės veiklos pasiekimus Panevėžio r., nutarė
juos skleisti regione kaip gerąją patirtį;
 2013-05-28 Aukštaitijos taryba išvažiuojamajame

posėdyje Pakiršinio etninės kultūros ir amatų centre
(Radviliškio r.) aptarė etninės kultūros plėtrą
Radviliškio rajone su savivaldybės atstovais;
 2013-11-06 Aukštaitijos taryba išvažiuojamajame

posėdyje Paberžėje teigiamai įvertino etninės kultūros
plėtros programos vykdymą Kėdainių rajone, gerąją
patirtį nutarė skleisti kitose regiono savivaldybėse, per
žiniasklaidos priemones ir kt. formomis;
 Suvalkijos (Sūduvos) taryba svarstė ir rekomendavo

patvirtinti Ž. Šilingienės parengtą Kazlų Rūdos etninės
kultūros plėtros 2014–2020 m. programą;
 2013-11-08 Suvalkijos (Sūduvos) taryba aptarė

Marijampolės savivaldybės Etninės kultūros plėtros

 Marijampolės r. meras pasitarime su

Suvalkijos (Sūduvos) tarybos atstovais
pritarė iniciatyvai rengti savivaldybės
Etninės kultūros plėtros planą suburiant
specialistų darbo grupę, galimybei steigti
etninės kultūros specialisto etatą
Marijampolės r. savivaldybėje;
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plano projektą, nutarė organizuoti susitikimą su
Marijampolės savivaldybės meru ir aptarti bei
paskatinti Etninės kultūros plėtros plano rengimą;
 2013-11-10 Suvalkijos (Sūduvos) taryba kreipėsi į

Marijampolės rajono merą Vidmantą Brazį dėl Etninės
kultūros plėtros plano rengimo ir tvirtinimo;

 Bendradarbiaujant

su Suvalkijos
(Sūduvos) tarybos nariais, buvo parengta
Šakių rajono strateginio plano „Krašto
kultūrinio
savitumo,
patrauklumo
puoselėjimas ir turizmo skatinimas“
dalis.

.
2. Etninės
kultūros
integravimas į
bendrąją
kultūros
politiką
Lietuvoje

 Aukštaitijos

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

taryba
lapkričio
mėn.
teikė
rekomendaciją Lietuvos kultūros tarybai dėl Dalios
Savickaitės kandidatūros į Kultūros ir meno sričių
ekspertų atranką;
 2013-11-08 Suvalkijos (Sūduvos) taryba nutarė

siūlyti EKGT tęsti darbą su Savivaldybių asociacija dėl
galimybių steigti savivaldybėse etninės kultūros
specialistų etatus.
2.2. Siūlymų dėl
Lietuvos
Respublikos
tautos istorinės
atminties
įstatymo
projekto Nr.
XIP-4631(2)
tobulinimo
rengimas ir
teikimas

 2013-11-12 EKGT posėdyje nutarta teikti Seimo  2013-12-11 Seimo ŠMKK nariai
ŠMKK patobulintą EKGT siūlymą dėl Tautos istorinės
patvirtino didžiąją dalį EKGT teiktų
atminties įstatymo projekto;
siūlymų.
 EKGT raštas 2013-11-12 Nr. S-117 „Dėl Lietuvos
Respublikos tautos istorinės atminties įstatymo projekto
Nr. XIP-4631(2)“, adresuotas Seimo ŠMKK
pirmininkei ir kitiems komitetams – teikiant siūlymus
dėl projekto tobulinimo;
 2013-12-10 EKGT posėdyje nutarta įgalioti D.
Urbanavičienę ir V. Tumėną EKGT siūlymus dėl
Lietuvos Respublikos Tautos istorinės atminties
įstatymo projekto pristatyti 2013-12-11 Seimo ŠMKK
posėdyje;
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 2013-12-11 D. Urbanavičienė ir V. Tumėnas
dalyvavo Seimo ŠMKK posėdyje, kuriame buvo
svarstomi EKGT siūlymai dėl projekto Nr. XIP-4631(2)
tobulinimo.
2.3. Siūlymų dėl
Etninės
kultūros globos
tarybos
įstatymo
projekto Nr.
XIP-3618 ir
lydinčiųjų
projektų Nr.
XIP-3619, Nr.
XIP-3620
teikimas

 EKGT raštas 2013-03-20 Nr. S-37 „Dėl Etninės 
kultūros globos tarybos veiklą reglamentuojančių naujų
teisės aktų projektų svarstymo“, adresuotas Seimo
ŠMKK pirmininkei A. Pitrėnienei (kopija projektų
rengėjams Seimo ŠMKK nariams E. Žagariui ir R.
Baškienei) – prašant Seimo ŠMKK apsvarstyti
projektus Nr. XIP-3618, XIP-3619, XIP-3620 ir
inicijuoti jų svarstymo įtraukimą į LR Seimo pavasario
sesijos darbotvarkę;

 EKGT raštas 2013-10-14 Nr. S-106 „Dėl projektų
Nr. XIIP-583, Nr. XIIP-584, Nr. XIIP-585“,
adresuotas Seimo ŠMKK;
 2013-11-12 EKGT posėdyje nutarta į EKGT veiklą
reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo grupę įtraukti
D. Urbanavičienę, J. Rudzinską, V. Tumėną, R.
Astrauską;

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros
komitetas 2013-04-22 raštu Nr. S2013-3777 informavo, kad Seimui po
pateikimo
pritarus
projektams,
pagrindiniu komitetu paskirtas ŠMK
komitetas, o papildomais Biudžeto ir
finansų, Valstybės valdymo ir
savivaldybių komitetai Taip pat buvo
prašyta
Vyriausybės
išvados.
Valstybės valdymo ir savivaldybių
komitetas
2012-10-04
svarstė
įstatymų projektus ir pasiūlė juos
atmesti.
2012-01-13
gauta
Vyriausybės išvada, kurioje siūloma
nepritarti šiems įstatymų projektams.
Biudžeto ir finansų komitetas, kaip
papildomas komitetas, dar nėra
svarstęs projektų, todėl ŠMK
komitetas svarstys, kai gaus išvadą iš
šio komiteto.

 2013-12-06 Mažosios Lietuvos taryba posėdyje
pritarė EKGT įstatymo projekto ir kitų lydinčiųjų teisės
aktų projektų nuostatoms.
3. Etninei
kultūrai

3.1. Etninei
kultūrai skiriamų

 2013-01-08 EKGT posėdyje svarstytos KM ministro
patvirtintas KRF lėšomis finansuojamų projektų
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skiriamas
valstybinis
finansavimas

valstybės
biudžeto
asignavimų bei
finansavimo
tvarkos analizė ir
siūlymų teikimas

teikimo gairės – nutarta susitikti su Kultūros
ministru ir teikti siūlymus koreguoti KRF lėšomis
finansuojamų projektų teikimo gaires (nustatant
konkrečias kvotas skirtingoms kultūros sritims), šiuo
klausimu kreiptis ir į Seimo ŠMKK;
 EKGT raštas 2013-05-06 Nr. S-62 „Dėl lėšų
skyrimo festivaliui „Skamba skamba kankliai“,
adresuotas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
pirmininkui A. Zuokui – prašant skirti lėšų
tarptautiniam festivaliui „Skamba skamba kankliai“
persvarstant Vilniaus m. savivaldybės skiriamų lėšų
biudžetą;


2013-05-14 EKGT posėdyje, dalyvaujant Vilniaus
etninės kultūros centro (VEKC) direktorei M.
Ričkutei, buvo svarstomas VEKC organizuojamo
festivalio „Skamba skamba kankliai“ nepakankamo
finansavimo klausimas – nutarta surengti spaudos
konferenciją LR Seime dėl VEKC organizuojamų
renginių nepakankamo finansavimo, kreiptis į
Vilniaus merą, Vilniaus miesto Tarybos narius
prašant skirti Vilniaus m. savivaldybės lėšas
tarptautinio folkloro festivalio „Skamba skamba
kankliai“ ir kitų etnokultūrinių renginių Vilniuje
finansavimui;
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 EKGT raštas 2013-05-20 Nr. S-73 „Dėl tradicinių
švenčių ir kitų etnokultūrinių renginių Vilniaus mieste
finansavimo“, adresuotas Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos nariams – prašant dėti pastangas, kad būtų
skirtos lėšos iš savivaldybės biudžeto tradicinėms
šventėms ir kitiems etnokultūriniams renginiams
Vilniuje, išsaugotas aukštas, etnokultūrinį išmanymą
atspindintis šių renginių lygis;
 2013-05-23 EKGT pirmininkė pasisakę Seimo narių
prof. V. Juozapaičio ir R. Baškienės spaudos
konferencijoje „Etnokultūriniai renginiai Vilniuje –
žlugs ar klestės?“;
 2013-06-11 EKGT posėdyje, dalyvaujant VEKC
direktorei M. Ričkutei, buvo nutarta kreiptis į Vilniaus
savivaldybės Tarybą, siūlant apsvarstyti ir patvirtinti
metinę VEKC etnokultūrinių renginių programą su
atitinkamu finansavimu; kelti klausimą dėl renginių,
formuojančių sostinės įvaizdį, ne tik akcentuojant
etnines tradicijas, bet ir jų ekonominę naudą miestui;
inicijuoti spaudos konferenciją Seime dėl Vilniaus
miesto įvaizdį formuojančių etnokultūrinių renginių
svarbos;
 Dzūkijos (Dainavos) taryba 2013-12-13 posėdyje
aptarė Lietuvos kultūros tarybos paskelbtą konkursą
paraiškoms dėl 2014 m. projektinio finansavimo;
 2013-09-10 EKGT posėdyje nutarta siūlyti Seimui
atsižvelgti į Seimo Teisės departamento siūlymus,
pritarti siūlymui projekte Nr. XIIP-582 vietoj Etninės
kultūros rėmimo fondo numatyti specialiąsias etninės
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kultūros rėmimo programas;

4.
Etnografinių
regionų globa

4.1. Siūlymo
skelbti 2014 m. ar
kitus artimiausius
metus
Etnografinių
regionų metais
teikimas

 EKGT raštas 2013-03-18 Nr. S-32 „Dėl 2014-ųjų
metų paskelbimo etnografinių regionų metais“,
adresuotas Seimo Pirmininkui V. Gedvilui, Pirmininko
pavaduotojui K. Komskiui, ŠMKK pirmininkei A.
Pitrėnienei, Dzūkijos bičiulių parlamentinės grupės
Pirmininkui K. Daukšiui – teikiant siūlymą 2014-uosius
metus paskelbti Etnografinių regionų metais;
 EKGT raštas 2013-03-21 Nr. S-42 „Dėl 2014-ųjų
metų paskelbimo etnografinių regionų metais“,
adresuotas Seimo Dzūkijos bičiulių parlamentinės
grupės Pirmininkui A. Kašėtai – teikiant siūlymą 2014uosius metus paskelbti Etnografinių regionų metais;
 2013-04-09 EKGT posėdyje nutarta sudaryti darbo
grupę siekiant 2014-ųjų metų paskelbimo Etnografinių
regionų metais, kreiptis į regioninių tarybų narius,
kviečiant pasiūlyti papildomų narių į šią grupę;

 2013-04-11
Dzūkijos
bičiulių
parlamentinės grupė užregistravo Seimo
nutarimo „Dėl 2014 metų paskelbimo
Etnografinių regionų metais“ projektą
Nr. XIIP-445;
 2013-04-23 Seimas po pateikimo
pritarė projektui Nr.
XIIP-445 (už
balsavo 48 Seimo nariai, susilaikė 2,
niekas nebuvo prieš);
 Vyriausybė 2013-07-17 dėl šio
projekto priėmė neigiamą nutarimą (Nr.
648);

 2013-09-10 EKGT posėdyje nutarta siūlyti 2015uosius metus skelbti Etnografinių regionų metais;
 2013-09-20 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje
pritarta
siūlymui
2015-uosius
metus
skelbti
Etnografinių regionų metais, nutarta pateikti siūlymus

 2013-04-11
Dzūkijos
bičiulių
parlamentinė grupė užregistravo Seimo
nutarimo „Dėl 2014 metų paskelbimo
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dėl jų įgyvendinimo plano 2014 m. pradžioje;
 EKGT raštas 2013-09-30 Nr. S-102 „Dėl 2015-ųjų
metų paskelbimo etnografinių regionų metais“,
adresuotas Seimo pirmininkui V. Gedvilui, Pirmininko
pavaduotojui K. Komskiui, ŠMKK pirmininkei A.
Pitrėnienei, Dzūkijos bičiulių parlamentinės grupės
Pirmininkui A. Kašėtai – teikiant siūlymą Etnografinių
regionų metais paskelbti 2015-uosius metus;

Etnografinių regionų metais“ projektą
Nr. XIIP-445;
 2013-10-15 Seimas po pateikimo
pritarė ir priėmė nutarimą Nr. XII-564
„Dėl 2015 metų paskelbimo Etnografinių
regionų metais“.

 2013-11-12 EKGT posėdyje nutarta deleguoti į
Kultūros ministerijos sudaromą Etnografinių regionų
metų priemonių plano rengimo komisiją: nuo EKGT –
D. Urbanavičienę, nuo EKGT regioninių tarybų – O.
Drobelienę;
4.2. Siūlymų dėl
administracinėsteritorinės
reformos
rengimas

 Dzūkijos (Dainavos) tarybos 2013-09-20 posėdyje
kartu su Seimo Dzūkijos bičiulių parlamentinės grupės
atstovais nutarta siekti etnografinių regionų įteisinimo –
ir kaip kultūrinių, ir kaip administracinių;

4.3. Apibendrintų
svarbiausių
duomenų apie
etnografinių
regionų ypatybes
suvestinės
parengimas ir
sklaida

 2013-02-19 EKGT posėdyje aptartas klausimas dėl
etnografinių regionų ypatybes apibendrinančios
medžiagos rengimo – nutarta ją redaguoti, pateikiant
ekspertams;
 2013-04-09 EKGT posėdyje nutarta siūlyti M.
Purvinui sutrumpintai apibendrinti jo pateiktą medžiagą
apie etnografinių regionų etnoarchitektūrą ir
kraštovaizdį, šią medžiagą pateikti Aplinkos
ministerijai; EKGT internetinei svetainei skirtų
etnografinių regionų aprašymų netrumpinti, bet keisti
struktūrą parengiant bendrą įžangą apie pagrindines
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Lietuvos etnografinių regionų susiformavimo ypatybes;
 2013-05-14 EKGT posėdyje nutarta įpareigoti
etnomuzikologus
aprašyti
etnografinių
regionų
muzikinį folklorą, Aplinkos ministerijai pateikti
paredaguotus M. Purvino tekstus apie etninės
architektūros ir kraštovaizdžio ypatumus (pridedant
įžangą, kurioje būtų akcentuojama, kad stendai nėra
etnografinių regionų riboženkliai);
4.4. Etnografinių
regionų statuso
įtvirtinimo
inicijavimas,
žemėlapių
komplekto
sudarymas ir
sklaida

 2013-01-08 EKGT posėdyje buvo aptarti EKGT
siūlymai Aplinkos ministerijos iškeltai idėjai
magistraliniuose
keliuose
ženklais
pažymėti
etnografinius regionus – nutarta siūlyti etnografinio
regiono ženkle naudoti Lietuvos žemėlapio kontūrą su
jame apytiksliai pažymėta etnografinio regiono vieta ir
etnografinio regiono pavadinimu lietuvių kalba; netoli
etnografinio regiono ženklo esančiose poilsiavietėse ar
aikštelėse pastatyti informacinius stendus, kuriuose
būtų pateikta išsamesnė informacija apie etnografinį
regioną;
 EKGT raštas 2013-01-15 Nr. S-3 „Dėl etnografinių
regionų
žemėlapio
magistraliniuose
keliuose“,
adresuotas
UAB
„INFAPLANAS“
vyresniajai
specialistei O. Simuchovienei – pritariant idėjai ir
teikiant išvadas bei siūlymus: 1) etnografinio regiono
ženklas neturėtų reikšti riboženklio; 2) etnografinio
regiono ženkle naudotinas Lietuvos žemėlapio kontūras
su jame apytiksliai pažymėta etnografinio regiono vieta
su etnografinio regiono pavadinimu lietuvių kalba; 3)
netoli etnografinio regiono ženklo esančiose
poilsiavietėse
ar
aikštelėse
reikėtų
pastatyti
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informacinius stendus, pateikiančius bendriausius
duomenis apie etnografinį regioną ir jo savitumus;
 2013-03-15 Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdyje
kartu su Seimo Dzūkijos bičiulių parlamentinės grupės
atstovais svarstytas nepakankamo etnografinių regionų
statuso įtvirtinimo klausimas, nutarta prisidėti rengiant
Dainavos krašto 760-ties metų sukakties minėjimo
šventę Alytuje;
 2013-05-24 Dzūkijos (Dainavos) taryba posėdyje
patvirtino Dainavos krašto 760-ties metų sukakties
minėjimo programą;
 2013-09-20 Dzūkijos (Dainavos) taryba posėdyje su
Seimo Dzūkijos bičiulių parlamentinės grupės nariais
nutarė plėtoti bendradarbiavimą dėl etnografinių
regionų įteisinimo – tiek kaip kultūrinių, tiek kaip
administracinių
darinių,
organizuojant
bendrus
renginius;
 2013-11-08 Suvalkijos (Sūduvos) taryba posėdyje
nutarė paraginti Sūduvos krašte rinktus įvairių partijų ir
frakcijų Seimo narius sudaryti Seime Sūduvos krašto
bičiulių grupę, kuri padėtų sprendžiant šio etnografinio
krašto kultūrines problemas;
 2013-11-20 Mažosios Lietuvos taryba posėdyje
nuotoliniu būdu nutarė kreiptis į regiono žiniasklaidos
priemones dėl renginių, skirtų Tilžės akto 95-mečiui
paminėti, viešinimo;
4.5. Vietovių,
kuriose
atsiskleidžia

 Neįgyvendinta dėl lėšų ekspertiniams tyrimams
trūkumo.
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etninės kultūros
vertybių visuma
(kraštovaizdis,
tradicinė
architektūra,
tautodailė,
tradicijos ir
papročiai, tarmė ir
kt.) nustatymas
(kartu su KM)
4.6. Etnografinių
regionų
pavadinimų
svarstymai,
siūlymų teikimai

 2013-01-23 Suvalkijos (Sūduvos) taryba posėdyje
nutarė siūlyti AM planuojamuose ženkluose prie
magistralinių kelių nurodyti etnografinio regiono vardą
SŪDUVA;
 2013-02-19 EKGT posėdyje svarstyti pasiūlymai dėl
Sūduvos pavadinimo ir diskusijos šiuo klausimu Seimo
Europos informaciniame centre – nutarta diskusijos
dalyviams pateikti informaciją, kad EKGT neturi
bendros nuomonės Sūduvos pavadinimo klausimu,
diskusijoje išklausyti ir užfiksuoti visas jos dalyvių
nuomones;
 2013-02-19 EKGT kartu su Seimo nariu A. Patacku
Seimo Europos informaciniame centre surengė
diskusiją „Regioninė politika Lietuvoje: Sūduva ar
Suvalkija?“;
 EKGT raštas 2013-02-27 Nr. S-23 „Dėl Suvalkijos
ar Sūduvos pavadinimų“, adresuotas Valstybinei
lietuvių kalbos komisijai;



VLKK 2013-02-28 nutarimu Nr.
N-1 įrašė etnografinio regiono
„Suvalkija (Sūduva)“ pavadinimą
į Lietuvos vietovardžių sąrašą;

 2013-02-28 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė
pasisakė VLKK posėdyje, kuriame buvo svarstomi
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Suvalkijos ir Sūduvos pavadinimai;
 2013-03-12 EKGT posėdyje nutarta AM siūlyti,
planuojant etnografinių regionų žymėjimo ženklus
magistraliniuose keliuose, naudoti EKGT įtvirtintus
etnografinių regionų pavadinimus –
Aukštaitija,
Dzūkija (Dainava), Mažoji Lietuva, Suvalkija (Sūduva),
Žemaitija; pritarta siūlymui sukurti metodiką dėl
etnografinių regionų pavadinimų keitimo;
 2013-03-12 EKGT patalpose EKGT pirmininkė D.
Urbanavičienė su VLKK pirmininke D. Vaišniene
aptarė etnografinių regionų pavadinimų klausimą, AM
iniciatyvą prie magistralinių kelių įrengti etnografinius
regionus pažyminčius ženklus;
 2013-03-16 Suvalkijos (Sūduvos) taryba posėdyje
patvirtino parengtą apklausos dėl Sūduvos vardo
vartojimo anketą, ją išplatinti ir surinkti duomenis iki
birželio 7 d.;
 Dzūkijos (Dainavos) taryba 2013-03-15 surengė
savo posėdį LR Seime, dalyvavo ir LR Seimo Dzūkijos
bičiulių parlamentinės grupės atstovai, svarstė Dainavos
pavadinimo vartojimą, nutarė kreiptis į VLKK ir AM
siūlant naudoti Dzūkijos (Dainavos) pavadinimą;
 2013-03-26 Mažosios Lietuvos taryba posėdyje
nuotoliniu būdu aptarė VLKK rekomendaciją nenaudoti
Mažosios Lietuvos pavadinimo nurodant šią regioninę
tarybą ir etnografinį regioną, nutarė tuo klausimu
surengti konferenciją;



Suvalkijos (Sūduvos) tarybai
išplatinus anketas dėl Suvalkijos
ar Sūduvos pavadinimo vartojimo
Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų
Rūdos, Šakių, Vilkaviškio ir
Prienų savivaldybėse, surinktos ir
apibendrintos 2122 anketos – už
Sūduvos vardą pasisakė didesnioji
pusė respondentų.



Seimo
Dzūkijos
bičiulių
parlamentinės grupės pirmininkas
A. Kašėta raštu 2013-04-15 Nr.
13-S-31 kreipėsi į VLKK
siūlydamas įtvirtinti etnografinio
regiono „Dzūkija (Dainava)“
pavadinimą vietovardžių sąraše.
Tačiau iš VLKK gautas 2013-1510 Nr. S-275(1.7) atsakymas, kad
VLKK nuomone šį regioną tinka
vadinti tik Dzūkija.

 2013-11-08 Suvalkijos (Sūduvos) taryba posėdyje
aptarė apklausos dėl Sūduvos vardo vartojimo
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apibendrinimus, nutarė juos pateikti EKGT;
 2013-11-12 EKGT posėdyje buvo aptarti apklausos
„Sūduvos vardo naudojimas“ rezultatai, nutarta jų
apibendrinimą paskelbti EKGT tinklapyje, pateikti
duomenis Valstybinei lietuvių kalbos komisijai ir
kitoms suinteresuotoms institucijoms;
 EKGT raštas 2013-11-27 Nr. S-127 „Dėl Suvalkijos
ar Sūduvos vardo vartojimo – vietos žmonių apklausos
rezultatai“, adresuotas VLKK – pateikiant apklausos
rezultatus: 926 (44 proc.) dalyvių pasisakė už
pavadinimą „Sūduva“, 546 (26 proc.) – už pavadinimą
„Suvalkija“, 420 (20 proc.) – už pavadinimą „Suvalkija
(Sūduva)“, 230 (11 proc.) – už pavadinimą „Sūduva
(Suvalkija)“.
 2013-12-06 Mažosios Lietuvos taryba posėdyje
nutarė konferencijai dėl Mažosios Lietuvos pavadinimo
vartojimo siūlyti šį pavadinimą išsaugoti;
 2013-12-06 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė
pasisakė Šilutėje surengtoje konferencijoje „Vardas
Mažoji Lietuva –būti ar nebūti?“
 2013-12-10 EKGT posėdyje buvo aptarti Šilutėje
surengtos konferencijos Mažosios Lietuvos pavadinimo
klausimu rezultatai, pritarta konferencijos rezoliucijai ir
nutarta ją paskelbti EKGT internetinėje svetainėje;
4.7. Etninės
kultūros būklės
stebėsena
etnografiniuose

 VLKK nutarimu 2014-01-30 Nr. N-1
(150) papildė Lietuvos vietovardžių
sąrašą įrašydama Mažąją Lietuvą.

 2013-02-27 Žemaitijos taryba išvažiuojamajame
posėdyje susipažino ir įvertino Kretingos muziejaus
naujas ekspozicijas, nutarė tarpininkauti rengiant naujas
muziejaus edukacines programas;
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regionuose

 2013-04-09 Aukštaitijos taryba išvažiuojamajame
posėdyje susipažino su Miežiškių kultūros centro
(Panevėžio r.) etnokultūrine veikla;
 2013-05-24
Dzūkijos
(Dainavos)
taryba
išvažiuojamajame posėdyje susipažino su veikla
Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ etnokultūrine
veikla, aplankė Turgelių kaimą ir apylinkes (Pavlovo
Respubliką, Turgelių P. K. Bžostovskio vid. m–los
muziejų, rusų bendruomenę Michnovo kaime);
 2013-05-28 Aukštaitijos taryba išvažiuojamajame
posėdyje susipažino su Pakiršinio etninės kultūros ir
amatų centro (Radviliškio r.) veikla;
 2013-11-06 Aukštaitijos taryba išvažiuojamajame
posėdyje Paberžės 1863 metų sukilimo muziejuje
Kėdainių r. susipažino su etnokultūrine veikla Kėdainių
r., įvertino Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos
vaikų folkloro ansamblio pasirodymą;
 2013-12-03 Žemaitijos taryba išvažiuojamajame
posėdyje įvertino Šiaulių rajono etninės kultūros ir
tradicinių amatų centro Kuršėnuose veiklą, nutarė
skleisti apie jį informaciją, tarpininkauti rengiant
etnokultūrinius ir edukacinius renginius;
 2013-12-13
Dzūkijos
(Dainavos)
taryba
išvažiuojamajame posėdyje susipažino su etninės
kultūros veikla Varėnos kultūros centro Gudžių filiale;

4.8. EKGT
padalinių
etnografiniuose

 2013-01-23 Suvalkijos (Sūduvos) taryba posėdyje
patvirtino savo veiklos prioritetų 2013 m. sąrašą ir
darbo planą;
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regionuose
veiklos
aktyvinimas ir
koordinavimas

 2013-02-12 Žemaitijos taryba nuotoliniu būdu
patvirtino savo veiklos 2012 m. ataskaitą ir 2013 m.
darbo planą;
 2013-04-09 Aukštaitijos taryba posėdyje patvirtino
Aukštaitijos tarybos pirmininko P. Blaževičiaus 20102012 m. ataskaitą, naująja pirmininke 2013–2015 m.
kadencijai išrinko Z. Mackevičienę;
 2013-04-09 Aukštaitijos taryba nutarė kreiptis į
Ignalinos ir Švenčionių savivaldybes bei Žiemgalos
draugiją dėl naujų narių delegavimo į regioninę tarybą;
 2013-04-09 Aukštaitijos taryba posėdyje patvirtino
papildytą savo veiklos 2013 m. planą;
 2013-05-14 EKGT posėdyje Aukštaitijos tarybos
pirmininke buvo patvirtinta Zita Mackevičienė;
 2013-05-28
Aukštaitijos
taryba
posėdyje
Aukštaitijos tarybos pirmininkės pavaduotojais
patvirtino tarybos narius P. Blaževičių (Rokiškio r.
savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir ryšių
su užsienio šalimis skyriaus vedėją) ir L. Bertulienę
(Joniškio r. savivaldybės administracijos Kultūros
skyriaus vyriausiąją specialistę);
 2013-06-11 EKGT posėdyje aptartas bendro
regioninių tarybų ir EKGT narių posėdžio rugsėjo mėn.
Alytuje organizavimas, nutarta paskleisti informaciją
EKGT nariams ne tik apie šį posėdį, bet ir apie visą tos
dienos šventinę programą, skirtą Dainavos vardo
paminėjimo 760-mečiui;
 2013-09-10 EKGT posėdyje pritarta siūlymams dėl
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bendro regioninių tarybų ir EKGT narių posėdžio
rugsėjo mėn. Alytuje darbotvarkės;
 2013-09-20 Alytuje surengtame bendrame EKGT
regioninių tarybų posėdyje nutarta: 1) pritarti naujų
EKGT veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektams;
2) pritarti
siūlymui 2015-uosius metus paskelbti
Etnografinių regionų metais; 3) įpareigoti regionines
tarybas pateikti pastabas dėl etninės kultūros specialistų
poreikio; 4) išsamiau apsvarstyti klausimus dėl
Lietuvos etnografinių regionų ryšių su į užsienį
emigravusiais kraštiečiais palaikymo, dėl Lietuvos
etnografinių regionų ryšių su kaimynais baltais
palaikymo;
 2013-12-03 Žemaitijos taryba posėdyje patvirtino
pagrindinius 2014 m. veiklos prioritetus ir 2014 m.
veiklos planą;
 2013-12-10 Suvalkijos (Sūduvos) taryba posėdyje
svarstė savo 2013 m. veiklos ataskaitą ir 2014 m.
veiklos planą, nutarė jame ypatingą dėmesį skirti
pasiruošimui Etnografinių regionų metams;
 2013-12-13 Dzūkijos (Dainavos) taryba posėdyje
patvirtino pagrindinius 2014 m. veiklos prioritetus;
 2013-12-16 Aukštaitijos taryba nuotoliniu būdu
patvirtino pagrindinius 2014 m. veiklos prioritetus.
4.9. Kita veikla
siekiant
etnografinių
regionų

 2013-05-28 Aukštaitijos taryba posėdyje nutarė
padėti Radviliškio savivaldybei ieškant vadovo folkloro
ansambliui „Šeduva“;
 Aukštaitijos taryba 2013-02-18 kreipėsi (raštas Nr.

 2013-02-25 gautas Radviliškio r.
savivaldybės mero D. Brazio atsakymas,
kad E. Brajinskienė atleista pasibaigus
autorinės sutarties terminui, o 2013 metų
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savitumo
išsaugojimo

S-A-3) į Radviliškio rajono savivaldybės administraciją
ir tarybą dėl folkloro ansamblio „Šeduva“ likimo;
 Aukštaitijos taryba dar kartą kreipėsi 2013-03-26
(Nr. S-A-4) į Radviliškio rajono merą dėl folkloro
ansamblio „Šeduva“ vadovo įdirbio tęstinumo ir
perimamumo problemos;
 EKGT raštas 2013-05-28 Nr. S-47 „Dėl folkloro
ansamblio „Šeduva“ veiklos tęstinumo, adresuotas
Radviliškio rajono savivaldybės merui Dariui Braziui ir
Šeduvos seniūnui Kostui Dočkui – pritariant ansamblio
siūlymui vadove paskirti ansamblio ilgametę narę D.
Bireidenę;

biudžete nebuvo numatytos lėšos
folkloro kolektyvo vadovo etatui (Nr. S562-(8.14);
 2013-04-03 Radviliškio r. mero rašte
Aukštaitijos tarybai atsakyta, kad
folkloro ansamblio veikla tebevyksta, o
2014 m. biudžete bus numatytos lėšos
folkloro kolektyvo vadovo etatui (Nr. S1150-(8.14);

 Aukštaitijos taryba spalio mėn. teikė rekomendaciją
Pasvalio r. savivaldybės administracijai dėl Pasvalio
krašto premijos skyrimo Pasvalio kultūros centro
folkloro ansambliui „Rags“ (Nr. S-A-9);
5. Tarmių
gyvoji
tradicija

5.1. LRV
patvirtinto Tarmių
metų priemonių
plano
įgyvendinimas

 2013-01-08 EKGT posėdyje buvo aptartas Tarmių
metų priemonių plano įgyvendinimas, nutariant: 1)
kreiptis į „Litexpo“ rūmų organizatorius dėl galimybės
paminėti Tarmių metus per Knygų mugės parodą; 2)
siūlyti regioninėms taryboms ir visoms kitoms
institucijoms, organizacijoms bei visuomenei vasario 21
d. rengti viešą akciją – Gimtosios kalbos dieną skirti ir
tarmėms; 3) siūlyti iškilmingus Tarmių metų atidarymo
renginius surengti LR Seime ir Vilniaus rotušėje;
 2013-01-09 EKGT išplėstiniame Tarmių grupės
posėdyje (dalyvavo svečiai – ŠMKK biuro, VLKK,
LKI, LLKC, LEKD atstovai) nutarta: 1) siūlyti Tarmių
metų atidarymą transliuoti atskira laida iš LRT studijos,
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laidą transliuojant vasario 21 d., pažymint tarptautinę
Gimtosios kalbos dieną; 2) per Knygų mugę „Litexpo“
rūmuose pristatyti Tarmių metus ir leidinius apie tarmes
LKI stende; 3) pradėti rengti tarmiškiausios regioninės
televizijos bei radijo, taip pat tarmiškiausio leidinio
konkursų nuostatus ir paskelbti apie konkursus; 4)
baigiamąjį Tarmių metų renginį organizuoti Seime,
pristatant metų rezultatus, apdovanojant konkursų
laureatus;
 Aukštaitijos taryba 2013-01-15 (raštas Nr. S-A-1)
kreipėsi į regiono savivaldybes ir nevyriausybines
organizacijas, rekomenduodama Tarmių dieną surengti
vasario 21 d., kuri paskelbta Tarptautine gimtosios
kalbos diena;
 Aukštaitijos taryba sausio mėn. kreipėsi į regiono
savivaldybes dėl Tarmių metams skirtų renginių gido
sudarymo (atsiliepė visos 22 regiono savivaldybės);
 2013-01-23 Suvalkijos (Sūduvos) taryba posėdyje
nutarė parengti planuojamų renginių, skirtų Tarmių
metams, bendrą sąrašą bei išsiųsti jį krašto
institucijoms, mokykloms, kultūros centrams;
 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos atstovai surengė
pasitarimus su Kazlų Rūdos Švietimo skyriaus ir
Kultūros centro specialistais, kuriuose aptarė Tarmių
metų renginius;
 2013-02-19 EKGT posėdyje nutarta bendradarbiauti
su
LRTK
steigiant
„Pragiedrulių“
konkurso
specialiąsias nominacijas dėl tarmių ir etninės kultūros
sėkmingiausios sklaidos;
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 2013-02-19 EKGT posėdyje svarstytas konkurso
„Sėkmingiausiai tarmes 2013 metais propaguojantis
leidinys“ nuostatų projektas;
 2013-04-09 EKGT posėdyje buvo nutarta deleguoti
EKGT narę J. Šemetaitę į VLKK sudaromą darbo grupę
Tarmių metų priemonei įgyvendinti;
 EKGT raštas 2013-04-10 Nr. S-53 „Dėl darbo
grupės“, adresuotas VLKK pirmininkei D. Vaišnienei –
deleguojant į VLKK sudarytą darbo grupę EKGT
atstovę J. Šemetaitę;
 2013-05-02 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė
įteikė prizus už EKGT įsteigtas nominacijas LRTK
surengtame konkurse „Pragiedruliai“;
 2013-11-12 EKGT posėdyje nutarta sudaryti lentelę
su klausimais apie Tarmių metų proga nuveiktus darbus
ir išplatinti regioninėms taryboms, savivaldybėms ir
kitoms institucijoms bei organizacijoms, vykdančioms
Tarmių metų įgyvendinimo planą;
 EKGT raštai 2013-11-29 Nr. S-128, Nr. S-129, Nr.
S-130, Nr. S-131, Nr. S-132 „Dėl Tarmių metų
apibendrinimo (Aukštaitija), adresuoti Lietuvos
savivaldybių Kultūros ir švietimo skyriams – prašant
pateikti duomenis apie Tarmių metų įgyvendinimo
rezultatus savivaldybėje;
 Mažosios Lietuvos taryba 2013-12-06 posėdyje
nutarė apibendrinti Tarmių metų rezultatus regione ir
pasirengti Etnografinių regionų metams.
5.2. Tarmių

 2013-03-12 EKGT posėdyje aptarti apklausos
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gyvosios
tradicijos
problemų tyrimas
ir siūlymų dėl jų
sprendimo
rengimas

„Jaunimas ir tarmės“ rezultatai, nutarta pateikti visą su
apklausa susijusią medžiagą prof. M. Ramonienei
prašant šią medžiagą moksliškai apibendrinti;

5.3. Tarmių
populiarinimas,
Tarmių metų
idėjos sklaida



2013-01-03 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė
aptarė Tarmių metų idėją LRT „Labas rytas“
laidoje;



2013-01-05 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė
pasisakė Raudondvaryje surengtame Tarmių
metų atidarymo renginyje;



2013-01-23 Suvalkijos (Sūduvos) taryba
posėdyje pritarė siūlymui vasario 21 d. skelbti
Tarmių diena;



2013-02-06 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė
dalyvavo laidoje „Gyvenimo ratu su Zita
Kelmickaite“, skirtoje Tarmių metams;



2013-02-27 Žemaitijos taryba posėdyje nutarė
atlikti renginių, skirtų Tarmių metams stebėseną
tiek savo, tiek kituose regionuose, juose aktyviai
dalyvauti;



2013-03-16 Suvalkijos (Sūduvos) taryba
posėdyje aptarė įgyvendintus ir planuojamus
Tarmių metų renginius regione;



2013-04-05 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė
skaitė pranešimą „Tarmių išsaugojimas ir regioninė
politika“
mokslinėje
konferencijoje
„Žmogaus
regioninės
savivertės
svarba“,
surengtoje
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Raudondvaryje (Kauno r.);
 2013-07-01 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė

skaitė paskaitą apie lietuviškų tarmių tęstinumo
problemas ir Tarmių metus užsienio formaliojo ugdymo
lietuviškų mokyklų mokytojų (lietuvių kalbos ir
etnokultūros) seminare „Ugdymo idealas – žmogus,
suvokiantis savo šalies kultūrą, gimtosios kalbos svarbą,
gerbiantis esantįjį šalia“, vykusiame Vilniaus lietuvių
namuose;
2013-09-19 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė,
kaip Vertinimo komisijos narė, dalyvavo etnokultūrinio
projekto „Mano senolių godos“ baigiamojoje šventėje,
skirtoje Tarmių metams, vykusioje Lietuvos mokinių
neformaliojo ugdymo centre;


 2013-11-06 Aukštaitijos taryba nutarė kreiptis į
EKGT, kad siūlytų lietuvių kalbos tarmes įtraukti į
UNESCO nematerialaus kultūros paveldo vertybių
sąrašą, taip pat kreiptis į regiono savivaldybes, kad
vasario 21 d. – Europos tarmių dieną – skirtų deramą
dėmesį savo krašto tarmei;

 2013-12-07 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė

pasisakė Tarmių metų pabaigos renginyje (surengtame
Jaunimo teatre Vilniuje) ir įteikė EKGT padėkas Tarmių
metų iniciatoriams;
6. Etninės
kultūros
ugdymo
plėtra

6.1.
Bendradarbiavima
s su ŠMM ir UPC
plėtojant Etninės

 2013-03-12 EKGT posėdyje svarstyti siūlymai ŠMM

ir UPC rengiamai diskusijai, nutarta: 1) siūlyti ŠMM
surengti visų Lietuvos mokyklų apklausą dėl etninės
kultūros specialistų poreikio, pagrindinio ir vidurinio
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kultūros
rekomendacijų
ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ir pradinio
ugdymo
pedagogams,
Etninės kultūros
pagrindinio ir
vidurinio ugdymo
programų sklaidą,
kuriant pagalbos
mokytojui sistemą

ugdymo etninės kultūros bendrųjų programų
įgyvendinimo mokyklose; 2) surengti atskiras diskusijas
dėl aukštųjų mokyklų galimybių rengti specialistus ar
kvalifikacijos kėlimo kursus pagal patvirtintas
etnokultūrinio ugdymo programas; 3) kelti klausimą dėl
etninės
kultūros
kvalifikacinių
reikalavimų
pedagogams, dėl etnokultūrinio ugdymo programų
panaudojimo puoselėjant tarmes; 4) nutarta pritarti
siūlymui įsteigti Etninės kultūros pedagogų asociaciją;
 2013-03-15 EKGT kartu su UPC ir ŠMM surengė

diskusiją „Etninės kultūros ugdymo bendrųjų programų
įgyvendinimo rezultatai ir gairės 2013 m.“, jame
pranešimą skaitė EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė;




EKGT raštas 2013-03-27 Nr. S-45 „Dėl 20132015 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų bendrųjų ugdymo planų“, adresuotas
ŠMM Ikimokyklinio ir radinio ugdymo skyriaus
vyresn. specialistei E. Nausėdienei – prašant
įtraukti etninę kultūrą į pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programų bendrųjų ugdymo planus;

EKGT raštas 2013-03-27 Nr. S-46 „Dėl 2013–2015
metų pagrindinio ugdymo programos bendrųjų
ugdymo planų“, adresuotas ŠMM Bendrojo ugdymo
ir profesinio mokymo departamento direktoriui S.
Zybartui – prašant įtraukti etninę kultūrą į
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų
ugdymo planus;

 2013-06-05 vyko EKGT Švietimo grupės, UPC,

LMNŠC ir ŠMM atstovų posėdis EKGT patalpose,
kuriame nutarta: 1) į 2013 – 2014 m. veiklų planą
įtraukti etnokultūrinio ugdymo turinio atnaujinimą; 2)
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surengti atskirą susitikimą etninės kultūros olimpiados
koncepcijai, turiniui ir vykdymui aptarti; 3) teikti
metodinę paramą mokytojams, siekiant gerinti
etnokultūrinio ugdymo kokybę; 4) įgyvendinant veiklų
planą, bendradarbiauti su LMNŠC, LLKC, LKI
specialistais, lietuvių bei tautinių mažumų mokyklų
etninės kultūros ugdymo mokytojais, aukštųjų mokyklų
dėstytojais, mokslininkais, EKGT, LEKD atstovais,
formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų atstovais; 5)
surinkti išsamią informaciją apie veiklas, skirtas Tarmių
metams paminėti; 6) dalyvauti LMNŠC renginių
respublikiniuose turuose; 7) rengtis etninės kultūros
ugdymo konferencijai „Etninė kultūra šiandien“; 8)
inicijuoti pasitarimą su partneriais dėl etninės kultūros
ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programos rengimo;
9) rengti etninės kultūros kvalifikacijos tobulinimo
programą, tuo tikslu surengti teorinę-praktinę vaizdo
konferenciją;
 2013-06-11 EKGT posėdyje dalyvavo Ugdymo

plėtotės centro metodininkė Daiva Briedienė, buvo
svarstomas tolesnio bendradarbiavimo su UPC ir ŠMM
gairės;
 2013-06-21 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė

skaitė pranešimą „Etnokultūrinio ugdymo ir specialistų
rengimo svarba siekiant tautinio paveldo išsaugojimo
ateičiai“ Seime surengtame tarptautiniame renginyje –
apskritojo stalo diskusijoje „Tautinis paveldas – mūsų
pasididžiavimas ir ateitis“;
 2013-07-01 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė

skaitė paskaitą apie Etninės kultūros ugdymo metodines
rekomendacijas užsienio formaliojo ugdymo lietuviškų
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mokyklų mokytojų (lietuvių kalbos ir etnokultūros)
seminare „Ugdymo idealas – žmogus, suvokiantis savo
šalies kultūrą, gimtosios kalbos svarbą, gerbiantis
esantįjį šalia“, vykusiame Vilniaus lietuvių namuose;
 2013-09-11

EKGT pirmininkė D.Urbanavičienė
dalyvavo pasitarime UPC dėl etnokultūrinio ugdymo
plėtros;



 2013-09-18

EKGT pirmininkė D.Urbanavičienė
dalyvavo pasitarime UPC dėl etnokultūrinio ugdymo
plėtros;
 2013-11-20 Mažosios Lietuvos taryba posėdyje
nuotoliniu būdu atrinko gerąją patirtį etnokultūrinio
ugdymo srityje turinčius regiono mokytojus ir teikti jų
kandidatūras UPC dėl etninės kultūros programų
tobulinimo;
 2013-12-04

EKGT pirmininkė D.Urbanavičienė
skaitė
pranešimą
„Liaudies
šokis
naujosiose
etnokultūrinio ugdymo programose ir rekomendacijose“
tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje,
surengtoje Marijampolės kolegijoje;
 Gruodžio 12–15 d. EKGT specialistė Aukštaitijos

regionui bei regioninių tarybų nariai dalyvavo UPC
rengtuose mokymuose „Pagrindinio ugdymo etninės
kultūros bendrosios programos įgyvendinimas“ ir
dalijosi patirtimi;
6.2.
Etnokultūrinio
ugdymo būklės
ikimokyklinėse
įstaigose analizė



2013-03-16 Suvalkijos (Sūduvos) taryba posėdyje
įpareigojo savo narius paraginti ikimokyklinių
įstaigų vadovus užpildyti ir atsiųsti apklausos
anketas dėl etnokultūrinio ugdymo;
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remiantis
apklausa



2013-04-09 EKGT posėdyje buvo aptarti EKGT
vykdytos apklausos apie etnokultūrinio ugdymo
situaciją ikimokyklinėse ugdymo įstaigose rezultatai
– nutarta apklausą tęsti iki 2013 m. birželio 1 d.,
prašyti savivaldybių švietimo skyrius pakartotinai
išsiųsti anketą į ją dar neatsakiusioms
ikimokyklinėms įstaigoms;

 EKGT raštas 2013-04-30 Nr. S-58 „Dėl Lietuvos

ikimokyklinių įstaigų apklausos“, adresuotas Lietuvos
savivaldybių Švietimo skyriams – prašant išplatinti
anketas dėl etnokultūrinio ugdymo ikimokyklinėse
įstaigose;
 2013-05-14 EKGT posėdyje buvo nutarta
ikimokyklinio ugdymo įstaigų anketas pateikti
mokykloms, turinčioms skyrius, kurie vykdo
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas;
 EKGT raštas 2013-05-16 Nr. S-71 „Dėl Lietuvos
mokyklų, turinčių skyrius, kurie ugdo ikimokykliniopriešmokyklinio ugdymo programas, apklausos“,
adresuotas Lietuvos savivaldybių Švietimo skyriams –
prašant išplatinti mokykloms, turinčioms skyrius, kurie
vykdo ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo
programas, anketas dėl etnokultūrinio ugdymo
ikimokyklinėse įstaigose;
 Dzūkijos (Dainavos) tarybos 2013-05-24 posėdyje
svarstyta etninės kultūros veikla Šalčininkų lopšelyjedarželyje „Vyturėlis“, nutarta paskleisti jo gerąją patirtį;
 2013-06-11 EKGT posėdyje buvo svarstomas
ikimokyklinio ugdymo įstaigų pakartotinės apklausos
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rezultatų apibendrinimas – nutarta jį pakoreguoti ir
skelbti EKGT interneto svetainėje;
6.3.
Etnokultūrinio
ugdymo
neformalaus
švietimo įstaigose
analizė remiantis
apklausa

 2013-03-12 EKGT posėdyje aptarti EKGT vykdytos
apklausos dėl etnokultūrinio ugdymo būklės
neformalaus ugdymo įstaigose rezultatai, nutarta: 1)
pateikti jų ekspertinį vertinimą; 2) pateikti regioninėms
taryboms apklausos rezultatus bei jų ekspertinį
vertinimą prašant patikslinti, kurios iš anketą
užpildžiusių mokyklų realiai vykdo etnokultūrinį
ugdymą; 3) neformalaus ugdymo mokyklų vadovams
pristatyti pagrindinio ir vidurinio ugdymo etninės
kultūros bendrąsias programas, o kartu išaiškinti
esminius skirtumus tarp etninės kultūros ir stilizuotų jos
inovacijų;
 2013-04-09 Aukštaitijos taryba posėdyje aptarė
respublikinę maironiečių Jurginių šventę Pasvalyje,
vaikų respublikinių konkursų „Tramtatulis“ ir
„Patrepsynė“ regioninių turų patirtis, nutarė skatinti
rengti kasmetinius vaikų liaudies kūrybos atlikėjų
konkursus regiono savivaldybėse, siekiant gyvosios
tradicijos tęstinumo;

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

 Neįgyvendinta dėl lėšų tyrimams trūkumo
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7. Etninės
kultūros
specialistų
rengimas

6.5.
Bendradarbiavima
s su KAM, Karo
akademija ir kitais
partneriais dėl
karių tautinio ir
patriotinio
ugdymo plėtros

 2013-01-10 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir
pirmininko pavaduotojas V. Tumėnas dalyvavo apskrito
stalo diskusijoje Lietuvos karo akademijoje dėl kariškių
etnokultūrinio ugdymo plėtros galimybių;

7.1. Etninės
kultūros
specialistų
poreikio, rengimo
ir kvalifikacijos
tobulinimo
galimybių analizė

 EKGT raštas 2013-03-01 Nr. S-28 „Dėl lituanistinių
ir etnologinių studijų subsidijavimo“, adresuotas ŠMM
kancleriui D. Numgaudžiui;

 2013-01-31 LKA surengtame susitikime EKGT
pirmininkė
D.
Urbanavičienė
ir
pirmininko
pavaduotojas V. Tumėnas aptarė „Etninės kultūros
pritaikymo karių moralei stiprinti strategijos“ projekto
pradmenis.

LKA buvo sutarta, bendradarbiaujant
EKGT, LKA, Pilietinės gynybos centrui
prie KAM, parengti „Etninės kultūros
pritaikymo karių moralei stiprinti
strategiją“

 EKGT raštas 2013-04-09 Nr. S-51 „Dėl valstybės
tikslinio finansavimo LMTA muzikinio folkloro
studijoms“, adresuotas ŠMM ministrui D. Pavalkiui,
viceministrei G. Krasauskienei;


2013-04-09 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir
EKGT Švietimo grupės vadovė D. Vyčinienė susitiko
su ŠMM viceministre G. Krasauskienė dėl
etnomuzikologų rengimo LMTA perspektyvų;



EKGT raštas 2013-07-04 Nr. S-81 „Dėl valstybinės
finansinės paramos LMTA muzikinio folkloro
studijoms 2013 m.“, adresuotas švietimo ir mokslo
ministerijos viceministrui Rimantui Vaitkui;



Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos viceministras
Rimantas Vaitkus raštu (2013-0723Nr. SR-3687) informavo, kad
pagal turimus valstybės biudžeto
asignavimus 2013 metams nėra
galimybės skirti nei papildomų
tikslinių studijų, nei valstybės
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finansuojamų studijų vietų.
8. Tautinio
paveldo
produktų
įstatymas

8.1. Išvadų bei
siūlymų dėl
tautinio paveldo
produktų
sertifikavimą ir
kitų šią sritį
reglamentuojanči
ų teisės aktų
tobulinimo
teikimas

 2013-04-09 EKGT posėdyje buvo svarstomi EKGT

siūlymai tautinio paveldo produktų sertifikavimo
problemoms spręsti, nutarta viešinti V. Tumėno
ekspertizę EKGT internetinėje svetainėje, kreiptis į
ŽŪM Tautinio paveldo ir mokymo skyrių, siūlant
surengti bendrą EKGT ir Tautinio paveldo produktų
tarybos susitikimą tautinio paveldo produktų
sertifikavimo klausimu;
 2013-06-11 EKGT posėdyje buvo aptariami ŽŪM

planai perduoti tautinio paveldo produktų sertifikavimo
ir patikros funkcijas VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto
produktų rinkos reguliavimo agentūrai – nutarta
parengti raštą iškeliant abejones dėl įvykdyto buvusio
ŽŪM Tautinio paveldo skyriaus išskaidymo (perkeliant
kai kurias funkcijas VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto
produktų rinkos reguliavimo agentūrai), tokios
reformos naudingumo ir atitikties Tautinio paveldo
produktų įstatymui, dėl galimų viešųjų ir privačių
interesų derinimo pažeidimų;
 2013-09-10 EKGT posėdyje nutarta kreiptis į ŽŪM

ministrą ir išreikšti susirūpinimą dėl Tautinio paveldo
produktų įstatymo įgyvendinimo – atkreipti dėmesį, kad
vykdant struktūros keitimus šioje srityje nelieka dirbti
patyrusių specialistų, nevyksta tautinio paveldo
produktų sertifikavimas;
8.2. Dalyvavimas
sprendžiant
Tautinio paveldo
produktų įstatymo

 2013-05-28 Aukštaitijos taryba posėdyje svarstė
Aukštaitijos Amatų centrų veiklas ir problemas, nutarė:
1) prašyti EKGT kreiptis į savivaldybes dėl tradicinių
amatų puoselėjimo siūlant savivaldybėse sertifikuotus
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įgyvendinimo
klausimus

tradicinius amatininkus atleisti (arba iš dalies) nuo
verslo mokesčio, nemokamai išduoti verslo liudijimą
turintiems sertifikatą tradiciniams amatininkams, atleisti
juos nuo vietos mokesčio mugės; 2) per regiono
tautodailininkų bendrijas skatinti tautodailininkus
labiau siekti amatų mokymo programų sertifikavimo;
 Regioninės tarybos spalio mėn. teikė rekomendaciją
ŽŪM ir VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų
rinkos reguliavimo agentūrai skirti Sėkmingiausio
tradicinio
amatininko
konkurso
nominacijas:
Aukštaitijos taryba – tautodailininkei O. Bražėnienei,
Žemaitijos taryba – akmentašiui V. Banzai, medžio
drožėjui M. Ežerskiui ir žolininkei J. Balvočiūtei,
Dzūkijos (Dainavos) taryba – keramikei R.
Indrašiūtei.
8.3. Kita veikla
konsultuojant
dėl tradicinių
mugių ir
tradicinių amatų
plėtros

 EKGT raštas 2013-02-01 Nr. S-7 „Dėl Kaziuko
mugės logotipo“, adresuotas Vilniaus miesto
savivaldybės merui A. Zuokui – siūlant organizuoti
naują Kaziuko mugės logotipo sukūrimo konkursą,
įtraukiant etninės kultūros ekspertus;
 2013-02-19 EKGT posėdyje, dalyvaujant VEKC
direktorei M. Ričkutei, svarstyti Kaziuko mugės ženklo
projektų ir 2013 m. mugės šventinės programos
finansavimo klausimai – nutarta nepritarti nė vienam
Vilniaus miesto savivaldybės siūlomam Kaziuko mugės
ženklui, siūlyti Vilniaus miesto savivaldybei kurti naują
ženklą, kurio pagrindinis simbolis būtų verba; deleguoti
į šio klausimo svarstymą 2013-02-20 Vilniaus miesto
savivaldybėje D. Urbanavičienę, V. Tumėną ir L.
Klimką, siūlyti dailininką, kuris sukurtų naują Kaziuko
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mugės ženklą;
 EKGT raštas 2013-04-26 Nr. S-56 „Dėl tradicinės
lietuviškos pirties vantų“, adresuotas Pauliui
Klapatauskui.
 2013-06-11 EKGT posėdyje nutarta siūlyti Vilniaus
m. savivaldybei Kaziuko mugę kasmet pradėti po kovo
4 d. pirmojo penktadienio; su EKGT nariais
elektroniniu būdu suderinti A. Každailio parengto
Kaziuko mugės logotipo (kai tik jis bus parengtas)
vertinimą;
 EKGT raštas 2013-07-04 Nr. S-80 „Dėl Kaziuko
mugės datos“, adresuotas Vilniaus miesto savivaldybės
merui A. Zuokui – siūlant Kaziuko mugę kasmet
pradėti po kovo 4 d. pirmojo penktadienio;
 EKGT raštas 2013-08-09 Nr. S-89 „Dėl Kaziuko
mugės ženklo sukūrimo termino pratęsimo“, adresuotas
Vilniaus miesto savivaldybės merui A. Zuokui –
rekomenduojant pratęsti Kaziuko mugės ženklo
sukūrimo terminą iki 2013-10-01;
 2013-09-10 EKGT posėdyje pritarta dailininko A.
Každailio sukurto Kaziuko mugės logotipo projekto
pagrindiniams simboliams;
 EKGT raštas 2013-09-18 Nr. S-100 „Dėl Kaziuko
mugės logotipo“, adresuotas Vilniaus miesto
savivaldybei – rekomenduojant tvirtinti A. Každailio
sukurto ženklo B variantą;
 EKGT raštas 2013-11-29 Nr. S-133 „Dėl Kaziuko
mugės logotipo“, adresuotas Vilniaus miesto
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savivaldybės merui A. Zuokui – iš esmės pritariant
naujausiam Kaziuko mugės logotipo projektui.
9. Etninė
kultūra ir
kaimo
turizmas

9.1. Siūlymų ir
išvadų teikimas
dėl etninės
kultūros plėtros
kaimo turizmo
srityje

Iš esmės neįvykdyta, nes trūko lėšų ekspertiniams
tyrimams.

10.
Nematerialau
s
etnokultūrinio
paveldo globa

10.1. Išvadų ir
siūlymų dėl
nematerialaus
kultūros paveldo
archyvų būklės
rengimas

 2013-03-12 EKGT posėdyje nutarė pakartotinai
teikti LR Seimui svarstyti EKGT siūlymus dėl Lietuvos
Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo
tobulinimo;

 2013-04-09 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė
pasisakė MA surengtame renginyje „Lietuvos regionų
tradicinės architektūros katalogų pristatymas“.

 EKGT raštas 2013-04-02 Nr. S-50 „Dėl Lietuvos
Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo
papildymo“, adresuotas Seimo ŠMKK;
 2013-09-10 EKGT posėdyje nutarta: pakartoti
folkloro archyvų apklausą, siekiant išsiaiškinti
dabartinę situaciją, palyginti su 2002 m. apklausos
duomenimis; inicijuoti Vyriausybės programą dėl
nematerialaus kultūros paveldo archyvų būklės
gerinimo; užmegzti ryšius su UNESCO dėl
nematerialaus kultūros paveldo archyvų būklės
gerinimo;

10.2.
Rekomendacijų
dėl Lietuvių
literatūros ir



2013-07-11 Seimo Švietimo,
mokslo ir kultūros komiteto
pirmininkė A. Pitėnienė raštu Nr.
S-2013-6384 pažymėjo, kad
siūlymai
dėl
Lietuvos
Respublikos
dokumentų
ir
archyvų įstatymo taikymo objekto
išplėtimo nėra tikslingi. Visi
būtini
teisinio
reguliavimo
mechanizmai, reikalingi išsaugoti
etninės
kultūros
archyvinę
medžiagą, kaip etninės kultūros
paveldo dalį, gali būti nustatyti
Etninės kultūros valstybinės
globos pagrindų įstatyme.

Rekomendacijos aptariamos kartu su LLTI.
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tautosakos
instituto archyvo,
kaip nacionalinės
vertybės, statuso
rengimas (kartu
su KM)
10.3. Įtrauktų į
UNESCO
reprezentatyvųjį
nematerialaus
kultūros paveldo
vertybių sąrašą
sutartinių
gyvosios
tradicijos globos
stebėsena ir
vertinimas (kartu
su KM)
10.4. Rusijoje
esančių
archyvinių XIX a.
sutartinių
užrašymų kopijų
perdavimo
Lietuvai
inicijavimas
10.5. Etnografinių
regionų
nematerialaus
kultūros paveldo
vertybių būklės

Iš esmės neįgyvendinta, nes trūko lėšų ekspertinei
veiklai.
 2013-11-30 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė
pasisakė Kupiškyje surengtame DVD „Kupiškio krošto
sutartinas“ pristatyme, įteikė DVD rengėjams EKGT
padėkos raštą

 2013-05-14 EKGT posėdyje buvo svarstomas
klausimas dėl Rusijoje esančių archyvinių XIX a.
sutartinių užrašymų kopijų perdavimo Lietuvai
inicijavimo (įgyvendinant Etninės kultūros globos
tarybos 2013 m. kalendorinio veiklos plano 10.4.
priemonę) – pasiūlyta LLTI kreiptis į Rusijos archyvus
su prašymu gauti archyvines XIX a. sutartinių
užrašymų kopijas;
Neįvykdyta, nes trūko lėšų ekspertiniams tyrimams
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apžvalgų ir
rekomendacijų
dėl jų apsaugos
rengimas (kartu
su KM
10.6.
Rekomendacijų
dėl tradicinių
šokių ir žaidimų
populiarinimo
parengimas (kartu
su KM)

Iš esmės neįvykdyta, nes trūko lėšų ekspertiniams
tyrimams.
 2013-05-14

EKGT posėdyje buvo svarstomas
rekomendacijų dėl tradicinių šokių ir žaidimų
populiarinimo parengimo kartu su Kultūros ministerija
klausimas – nutarta tuo tikslu sudaryti darbo grupę, į ją
įtraukti EKGT narius ir tradicinių šokių bei žaidimų
puoselėtojus;
10.7. Kita su
etnokultūriniu
paveldu susijusi
veikla

 2013-01-08 EKGT, pasiūlius Aukštaitijos regioninei
tarybai, posėdyje svarstė siūlymą inicijuoti tarptautinę
konferenciją baltų kultūros tęstinumui XXI amžiuje
aptarti – nutarta šią konferenciją siūlyti organizuoti
Seime rugsėjo mėn., kartu minint ir Baltų vienybės
dieną;
 2013-01-08 EKGT posėdyje nutarė inicijuoti Punsko
kompleksinės ekspedicijos pagrindu N. Vėliaus
sudaryto 2 tomų apimties leidinio medžiagos atgavimą
iš ją pasisavinusio leidėjo;
 EKGT raštas 2013-02-15 Nr. S-14 „Dėl Lietuvos
kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo 2012 m.“,
adresuotas AM viceministrui L. Jonauskui, atsakant į
AM raštą 2013-01-18 Nr. (18-2)-D8-471;
 2013-03-12 EKGT posėdyje nutarta parengti raštą
Seimui, Vyriausybei, KM ir VLKK dėl Lietuvos
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vietovardžių žymėjimo tik valstybine lietuvių kalba,
vadovaujantis būtinybe išsaugoti nesudarkytus etninius
vietovardžius, atsižvelgiant į Lietuvos ratifikuotą
UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos
konvenciją;
 EKGT raštas 2013-03-21 Nr. S-43 „Dėl stintų
žvejybos tradicijų išsaugojimo Nemuno žemupyje“,
adresuotas LR Konkurencijos tarnybai, Žuvininkystės
įmonių asociacijos „Lampetra“ Tarybos pirmininkei S.
Jakubauskienei.
 EKGT raštas 2013-03-25 Nr. S-44 „Dėl Lietuvos 
vietovardžių ir gatvių pavadinimų daugiakalbės
rašybos, Lietuvos piliečių asmenvardžių rašybos
nelietuviškais
rašmenimis“,
adresuotas
Seimo
pirmininkui V. Gedvilui ir kitiems Seimo nariams (el.
paštu), Ministrui Pirmininkui A. Butkevičiui – siūlant:
1) atmesti projektus, kuriais siekiama įtvirtinti Lietuvos
vietovardžių ir gatvių rašybą nevalstybine kalba; 2)
suteikti galimybę nelietuviams LR piliečiams
dokumentuose savo asmenvardžius rašyti nelietuviškais
rašmenimis pagal tvarką, kuri yra numatyta Lietuvos
Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose
įstatymo projekte Nr. XIP-1668; 3) remiantis tuo, kad
tiek Lietuva, tiek Lenkija yra ratifikavusios Tautinių
mažumų apsaugos pagrindų konvenciją, pariteto
pagrindais siekti, kad abiejose šalyse būtų
neiškraipomos tautinei mažumai save priskiriančių
asmenų vardų ir pavardžių struktūros;

2013-03-28 raštu Nr. S-2013-2941
informuoja, kad raštas perduotas
svarstyti Seimo Švietimo, mokslo ir
kultūros,
Žmogaus
teisų
komitetams,
o
susipažinti
–
Užsienio
reikalų,
Teisės
ir
teisėtvarkos bei Valstybės valdymo
ir savivaldybių komitetams.

 2013-04-09 EKGT posėdyje kartu su svečiais (A.
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Bernatoniu – Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos
atstovu, G. Vaitoška – Tarptautinio teologijos instituto
Trumau (Austrija) psichologijos ir pastoracinės
teologijos dėstytoju) buvo svarstoma genderizmo idėjų
atitiktis lietuvių šeimos tradicijoms ir liaudies
pedagogikai – nutarta parengti raštą LR Prezidentei,
Seimo Pirmininkui, Seimo nariams ir Vyriausybei,
siūlant neratifikuoti Europos Tarybos konvencijos dėl
smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir
kovos su juo, bet įgyvendinti svarbiausius konvencijos 
principus dėl kovos su smurtu priimant atitinkamus
Lietuvos teisės aktus;
 EKGT raštas 2013-04-10 Nr. S-54 „Dėl 2011 m. 
Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris
ir šeimyninio smurto prevencijos bei kovos su juo“,
adresuotas Prezidentei D. Grybauskaitei, Seimo
pirmininkui V. Gedvilui ir Seimo nariams (el. paštu),
Ministrui pirmininkui A. Butkevičiui – siūlant šios 
konvencijos neratifikuoti, bet jos esminę paskirtį
atitinkančius tikslus įgyvendinti parengiant Lietuvos
teisės aktus, kurie labiau atitiktų mūsų visuomenės
tradicijas, vyraujančias pažiūras ir papročius;
 2013-06-11 EKGT posėdyje buvo svarstomas
kvietimas dalyvauti Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos rengiamame forume dėl ET konvencijos
„Dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje
aplinkoje prevencijos ir šalinimo“, nutarta: 1)
forume nedalyvauti, kadangi Vyriausybė jau priėmė
sprendimą neišklausiusi forumo dalyvių nuomonės;
2) pritarti parengtam EKGT raštui ir teikti EKGT
nuomonę Seimui, kai bus svarstomas konvencijos

2013-04-16 Seimas raštu Nr. S-20133568 informavo, kad perduota
svarstyti Žmogaus teisių komitetui,
2013-04-19 Ministro pirmininko
kancleris Alminas Mačiulis raštu Nr.
62-1529 informavo, kad perduota
svarstyti Teisingumo ir Užsienio
reikalų ministerijoms.
2013-05-07 Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija raštu Nr. (18.443) SD-3236 informavo, kad 201111-5 įsakymu Nr. A1-472 buvo
sudaryta darbo grupė, kuriai
pavesta
atlikti
Konvencijos
nuostatų įgyvendinimo galimybių
analizę ir parengti išvadas dėl
Konvencijos
pasirašymo
ir
ratifikavimo. Darbo grupė 2012-1126 posėdyje patvirtino išvadas ir
atkreipė
dėmesį,
kad
dalis
konvencijos įtvirtintų reikalavimų
šiuo metu Lietuvoje negali būti
vykdomi. Darbo grupės išvadose
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atkreipiamas dėmesys ir į kai kurias
EKGT rašte minimas Konvencijos
nuostatas, pastebint jose nustatyto
reguliavimo vertybinį aspektą ir
galimą įtaką priimant sprendimą dėl
konvencijos
ratifikavimo.
Informuojame, kad prieš priimant
sprendimą Konvenciją ratifikuoti
ketinama spręsti pagrindines darbo
grupės
išvadose
išdėstytas
problemas;

ratifikavimo klausimas;
 EKGT raštas 2013-06-11 Nr. S-74 (Į 2013-06-05 G103) „Dėl 2011 m. Europos Tarybos konvencijos dėl
smurto prieš moteris ir šeimyninio smurto
prevencijos bei kovos su juo“, adresuotas SADM,
kopija Seimo ŠMKK – atsisakant dalyvauti
diskusijose po to, kai Vyriausybė vienašališkai jau
priėmė sprendimą dėl Konvencijos;



2013-05-21 Ministro pirmininko
kancleris Alminas Mačiulis raštu
Nr. 23-2004 informuoja, kad
įpareigoja Socialinės apsaugos ir
darbo
ministeriją
aptarti
konvencijos nuostatas ir informuoti
suinteresuotus asmenis;



2013-05-24 Lietuvos Respublikos
Prezidento kanceliarija raštu Nr.
(8D-1705)-2D-2838 informavo, kad
Užsienio reikalų ministerija ir kitos
atskaitingos institucijos vertina šios
konvencijos
nuostatas
ir
jų
suderinamumą su LR tarptautiniais
įsipareigojimais.
Išanalizavus
konvenciją
bei
visapusiškai
įvertinus
visas
visuomenėje
kylančias
abejones
ir
nuogąstavimus
dėl
šios
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konvencijos, bus priimtas galutinis
sprendimas dėl jos pasirašymo.
Dėkoja už pateiktus pastebėjimus ir
pastangas
atkreipti
atsakingų
institucijų dėmesį į visuomenei
aktualius klausimus;




 2013-09-10 EKGT posėdyje, dalyvaujant klausimą
inicijavusiai Naujosios Vilnios Baniškių gatvės 
bendruomenės atstovei L. Keblytei, buvo
svarstomos šios gatvės kelių kartų gyventojų

2013-06-05 Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija (raštas Nr. (18.3-43)
SD- 4031) kvietė į susitikimą aptarti
konvencijos nuostatas.
2013-06-25 Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija (raštas Nr. (18.343)SD-4511)
siūlo
prie
Vyriausybės sudaryti darbo grupę
galimybių analizei atlikti ir į
atkreipti dėmesį į kai kurias į
EKGT rašte minimas Konvencijos
nuostatas, pastebint jose nustatyto
reguliavimo vertybinį aspektą ir
galimą įtaką priimant sprendimą dėl
konvencijos
ratifikavimo.
Informuoja, kad prieš priimant
sprendimą Konvenciją ratifikuoti,
ketinama spręsti pagrindines darbo
grupės
išvadose
išdėstytas
problemas;
2013-09-20 Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros
ministerijos (raštu Nr. (9.51.)2-2365)
41

puoselėto grindinio sunaikinimo problema – nutarta
informavo kad, nutarta nesuteikti
parengti Vilniaus miesto savivaldybei EKGT raštą
teisinės apsaugos Baniškių gatvei;
atsiliepiant į Baniškių gatvės bendruomenės
 2013-09-25
Vilniaus
miesto
prašymą;
savivaldybės
Miesto
plėtros
departamentas kultūros
paveldo
 EKGT raštas 2013-09-13 Nr. S-98 „Dėl Baniškių
gatvės senovinio akmeninio grindinio atkūrimo
apsaugos skyrius (raštas Nr. A51išsaugant tradicinį kraštovaizdį“, adresuotas Vilniaus m.
(3.3.4.3-EM4)
pranešė,
kad
savivaldybei, KM, Kultūros paveldo departamentui prie
išspręsto klausimo nepersvarstys.
KM, AB „Lietuvos dujos“, Vilniaus m. Baniškių gatvės
gyventojams – siūlant Vilniaus m. savivaldybei suteikti
prioritetą Baniškių gatvės akmeninio grindinio pilnos
apimties retrospektyviniam atkūrimui; išsaugoti
tradicinius teritorijos želdinius ir jų želdinimo būdus,
tokiu būdu užtikrinant tradicinio kraštovaizdžio
išlikimą; svarstyti klausimą dėl saugomos teritorijos
suformavimo Vilniaus m. Baniškių gatvėje;
 2013-11-21 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė
skaitė paskaitą „Kraštotyrinė veikla ir muziejai
mokyklose: problemos ir perspektyvos“ mokyklų
muziejų vadovams surengtame seminare;
 2013-12-05 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė
dalyvavo kulinarinio paveldo konkurso vertinimo
komisijoje (renginį organizavo Lietuvos moksleivių
neformaliojo švietimo centras).
11. Etninės
kultūros
sklaida
žiniasklaidoje

11.1.
Bendradarbiavima
s su LRT dėl
etninės kultūros
sklaidos

 2013-03-12
EKGT
posėdyje
aptartas
rekomenduojamų 2013 m. transliuoti per LRT etninės
kultūros renginių sąrašo projektas, nutarta jį papildyti
įtraukiant respublikinį vaikų ir moksleivių – lietuvių
liaudies kūrybos atlikėjų konkursą „Tramtatulis“;
 EKGT raštas 2013-03-19 Nr. S-33 „Dėl etninės
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kultūros renginių transliavimo per LRT 2013 metais“,
adresuotas LRT tarybos pirmininkui D. Radzevičiui,
LRT generaliniam direktoriui A. Siaurusevičiui;

12. Tradicinių
švenčių
statusas

11.2. Etninės
kultūros
žiniasklaidoje
būklės tyrimas
12.1. Siūlymų
teikimas dėl
atmintinos dienos
statuso suteikimo
tradicinėms
kalendorinėms
šventėms

Neįgyvendinta dėl lėšų tyrimams trūkumo.

2013-01-08 EKGT posėdyje svarstė lietuvybės trūkumo
Vilniaus mieste organizuotose kalėdinėse šventėse
problemą – nutarta parengti raštą Vilniaus savivaldybei
ir straipsnį žiniasklaidai, kuriuose būtų iškeliama
lietuvybės
trūkumo
problema
savivaldybių
organizuojamuose
renginiuose,
susijusiuose
su
kalendorinėmis tradicijomis, kaip pavyzdį nurodant
Vilniuje vykusius kalėdinius renginius;
 EKGT raštas 2013-01-24 Nr. S-6 „Dėl lietuviškumo
išsaugojimo
kalendorinių
švenčių
masiniuose
renginiuose Vilniuje“, adresuotas Vilniaus miesto
savivaldybės merui A. Zuokui – siūlant surengti
pasitarimą ir ieškoti galimybių, kaip sugrąžinti
lietuvybę ir lietuviškas tradicijas į svarbiausias
kalendorines šventes Vilniuje, jas praturtinti
etnokultūra;
 EKGT raštas 2013-03-18 Nr. S-31 „Dėl moksleivių
pavasario atostogų laiko“, adresuotas ŠMM ministrui
D. Pavalkiui;
 EKGT raštas 2013-05-06 Nr. S-61 „Dėl atmintinų
dienų įstatymo naujos redakcijos pakeitimo“,
adresuotas Seimo ŠMKK Pirmininkei A. Pitrėnienei ir
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kitiems komiteto nariams (el. paštu);
 2013-05-14 EKGT posėdyje buvo pritarta Seimui
adresuotam raštui dėl Vėlinių paskelbimo švenčių
diena;
 EKGT raštas 2013-05-14 Nr. S-69 „Dėl Vėlinių
paskelbimo švenčių diena“, adresuotas Seimo nariui E.
Žakariui;
 2013-11-12 EKGT posėdyje, dalyvaujant svečiams
P. Jurgučiui (Vilniaus kultūros centras) ir E. Plioplienei
(VšĮ „Ugnis ir kaukė“), nutarta: sudaryti ir perduoti
kalėdinės
mugės
Vilniuje
organizatoriams
rekomenduojamų lietuviškų kalėdinių dainų garso įrašų
sąrašą kalėdinio amatų miestelio garsiniam fonui;
susitikti su VšĮ „Vilniaus festivaliai“ direktoriumi R.
Merkeliu dėl galimybių integruoti etnokultūros
motyvus
(lietuvišką Kalėdų senį,
blukvilkių
apsilankymą) į kultūrinę programą;
 2013-12-06 Mažosios Lietuvos taryba posėdyje
nutarė skatinti kultūros darbuotojus propaguoti regione
lietuviškas Kalėdas;
 2013-12-10 EKGT posėdyje, dalyvaujant E.
Plioplienei (VšĮ „Ugnis ir kaukė“), nutarta: parengti
padėkos raštą Vilniaus miesto savivaldybei, kadangi
organizuojant 2013 m. Kalėdų eglutės įžiebimo šventę
Vilniuje buvo atsižvelgta į Tarybos siūlymus puoselėti
lietuvybę ir etninės kultūros tradicijas; kitame EKGT
posėdyje. svarstyti siūlymus Vilniaus m. savivaldybei
dėl 2014 m. tradicinių kalendorinių renginių
(Užgavėnių ir kt.)
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13.1. Jono
Basanavičiaus
premijos
nuostatų
tobulinimo
inicijavimas ir
siūlymų
rengimas

13. Jono
Basanavičiaus
premija

 EKGT raštas 2013-04-02 Nr. S-49 „Dėl Valstybinės 
Jono Basanavičiaus premijos nuostatų keitimo į Jono
Basanavičiaus nacionalinės premijos nuostatus“,
adresuotas Seimo ŠMKK, Vyriausybei;
 2013-09-10 EKGT posėdyje aptartas Kultūros 
ministerijos parengtas nacionalinės Jono Basanavičiaus
premijos nuostatų projektas – nutarta kreiptis į
Prezidentūrą su pasiūlymu, kad premiją įteiktų
Prezidentė; inicijuoti pokalbį su Kultūros ministru dėl
Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų
tobulinimo;

 EKGT raštas 2013-10-07 Nr. S-103 „Dėl
nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos projekto“,
adresuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

2013-04-09 Ministro pirmininko
kanclerio pavaduotojas Remigijus
Motuzas (raštas Nr.
G2-1391)
pranešė, kad
perduota svarstyti
Kultūros ministerijai;
2013-04-22 Seimo Švietimo, mokslo
ir kultūros komitetas (raštas Nr. S2013-3780) informavo, kad pavedė
Kultūros ministerijai išnagrinėti ir
informuoti ir EKGT apie priimtus
sprendimus;
2013-04-24 Kultūros ministerijos
(raštas Nr. H-130) informavo, kad
ministerija rengia Jono Basanavičiaus
premijos nuostatų projektą bei rengia
Vyriausybės nutarimą, kuriuo bus
keičiami šios premijos nuostatai,
projektą. Dėkoja EKGT už atliktą
darbą, o į racionalius
siūlymus
atsižvelgs;

 2013-11-12 EKGT posėdyje nutarta, remiantis
ankstesniais EKGT nutarimais, kreiptis į KM išreiškiant
EKGT nuomonę, kad nacionalinės Jono Basanavičiaus
premijos reglamentavimas negali būti įterptas į
Nacionalinių kultūros ir meno premijų nuostatus,
kadangi skiriasi premiją gaunančių asmenų nuopelnų  2013-07-17 Kultūros ministerija
sritys (Jono Basanavičiaus premija apima ne tik kultūrą (raštas Nr. S2-1813) pateikė Jono
ir meną, bet ir švietimą, mokslą, visuomeninę veiklą);
Basanavičiaus
premijos
nuostatų
projektą.
14. Lietuvių
etninės
kultūros
globa bei
plėtra
užsienyje

14.1. Etninės
kultūros būklės
lietuvių
bendruomenėse
užsienyje analizė,
išvadų ir siūlymų
dėl tos būklės

Iš esmės neįgyvendinta dėl lėšų trūkumo.
 2013-11-15 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė
dalyvavo kaip Vertinimo komisijos pirmininkė
tarptautiniame užsienio lietuviškų mokyklų mokinių
raiškiojo skaitymo konkurse „Mano sapnuose vaikštai,
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15. EKGT
2013 m.
strateginis
veiklos planas

gerinimo, lietuvių
etninės kultūros
populiarinimo
lietuvių
bendruomenėse
užsienyje
rengimas (kartu
su KM ir URM)

Lietuva...“, vykusiame Vilniaus lietuvių namuose;

15.1. EKGT 2013
m. strateginio
veiklos plano
parengimas

 EKGT raštas 2013-03-01 Nr. S-27 „Dėl 2012 m.

informacijos apie institucijos strateginių
įgyvendinimą“, adresuotas Finansų ministerijai.
15.2. EKGT
2013 m. veiklos
plano
parengimas

tikslų

 2012-12-11 EKGT iš esmės pritarė EKGT 2013 m.

 Regioninės tarybos sudarė savo 2013

veiklos
plano
projektui,
žr.
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2964&p_k=1

m. veiklos planus vadovaujantis EKGT
2013 m. veiklos planu.

 2013-12-10 EKGT posėdyje svarstytas 2014 m.

EKGT kalendorinio darbo plano projektas, nutarta
įpareigoti EKGT narius siūlymus dėl plano pateikti iki
2014-01-10.
16. EKGT
rekomendacijos

16.1. EKGT
rekomendacijų
teikimas

 EKGT raštas 2013-04-29 Nr. S-57 „Dėl valstybinio

apdovanojimo skyrimo dr. Vygandui
adresuotas KM Regionų kultūros skyriui;

Čaplikui“,

 EKGT

raštas 2013-11-14 Nr. S-120 „Dėl
sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų
premijavimo sodų rišėjai Marytei Lingienei“,
adresuotas VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų
rinkos reguliavimo agentūrai;
 2013-12-10

Kultūros

EKGT posėdyje nutarta parengti
tarybai rekomendacijas dėl Dailininkų
46

sąjungos skulptūros ir vitražo centro teikiamų projektų
„Baltų šventviečių ženklai“, „Dainų skulptūrų alėja“,
„Žaidžiam pasakų erdvėj“;
 EKGT raštas 2013-12-17 Nr. S-140 „Rekomendacija

dėl projekto „Dainų skulptūrų alėjos“, adresuotas
Lietuvos kultūros tarybai;
 EKGT

raštas 2013-12-17 Nr. S-141 „Ugnies
skulptūrų renginiai“, adresuotas Lietuvos kultūros
tarybai;
 EKGT raštas 2013-12-17 Nr. S-142 Rekomendacija

dėl projekto „Kalėdų linksmybės vaikams“, adresuotas
Lietuvos kultūros tarybai;
 EKGT raštas 2013-12-17 Nr. S-143 „Rekomendacija

dėl projekto „Žaidžiam pasakų erdvėj“, adresuotas
Lietuvos kultūros tarybai;
 EKGT raštas 2013-12-17 Nr. S-144 „Rekomendacija

dėl projekto „Baltų šventviečių ženklai“, adresuotas
Lietuvos kultūros tarybai.
17. EKGT
sudėties kaita

17.1. Siūlymų
teikimas dėl
EKGT sudėties
kaitos

 EKGT raštas 2013-10-08 Nr. S-104 „Dėl EKGT

narių įgaliojimų pasibaigus kadencijai pratęsimo“,
adresuotas Seimo ŠMKK;
 EKGT raštas 2013-10-07 Nr. S-105 „Dėl EKGT

narių ir pirmininko įgaliojimų pasibaigus kadencijai
pratęsimo“, adresuotas Seimo valdybai;
 EKGT raštas 2013-11-18 Nr. S-124 „Dėl Etninės

kultūros globos tarybos narių naujos kadencijos“,
adresuotas Seimo ŠMKK;



2013-11-26 Švietimo, mokslo ir
kultūros komitetas (raštu Nr. S2013-10021)
informuoja, kad
grąžinus tobulinti tesės aktų
47

 EKGT raštas 2013-11-26 Nr. S-126 „Dėl EKGT

įgaliojimų pasibaigus kadencijai“, adresuotas Seimo
ŠMKK pirmininkei A. Pitrėnienei;

projektus, nutarta paskirti naujus
tarybos narius

 2013-12-03 Žemaitijos taryba posėdyje nutarė į

naujos kadencijos EKGT deleguoti savo narį V. Jocį;
 2013-12-06 Mažosios Lietuvos taryba posėdyje

nutarė kreiptis į Seimą, kad narystė EKGT nebūtų
apribota dviem kadencijomis, o į naujos kadencijos
EKGT deleguoti Mažosios Lietuvos tarybos pirmininkę
N. Sliužinskienę;
 EKGT raštas 2013-12-10 Nr. S-135 „Dėl EKGT

narių ir pirmininko įgaliojimų pasibaigus kadencijai“,
adresuotas Seimo valdybai;
 2013-12-10 Suvalkijos (Sūduvos) taryba posėdyje

nutarė deleguoti į EKGT Z. Kalesinską;
 2013-12-13 Mažosios Lietuvos taryba posėdyje

nuotoliniu būdu nutarė į EKGT deleguoti savo narį KU
Humanitarinių mokslų fakulteto dekaną dr. prof. R.
Balsį;
 2013-12-16 Aukštaitijos taryba nuotoliniu būdu

nutarė į EKGT deleguoti savo narį J. Vaiškūną.
18. EKGT 2012
m. ataskaita

18.1 EKGT
2012 m.
ataskaitos
projekto
svarstymas ir
tobulinimas

 2013-02-19

EKGT posėdyje svarstytas EKGT
veiklos 2012 m. ataskaitos projektas, jam iš esmės
pritarta;
 EKGT raštas 2013-03-01 Nr. S-26 „Dėl Etninės

kultūros globos tarybos 2012 metų veiklos ataskaitos
teikimo“, adresuotas Lietuvos Respublikos Seimui –
pateikiant EKGT 2012 m. ataskaitą.
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19. Kita

19.1. Prašymai
dėl EKGT
sekretoriato
padidinimo

 EKGT raštas 2013-11-07 Nr. S-115 „Dėl papildomų

etatų skyrimo Etninės kultūros globos tarybai“,
adresuotas Seimo Valdybai;
 EKGT raštas 2013-11-12 Nr. S-116 „Dėl papildomų

2,5 etatų skyrimo Etninės kultūros globos tarybai“,
adresuotas Seimo Valdybai;
 EKGT raštas 2013-11-25 Nr. S-125 „Dėl papildomų

etatų skyrimo tvarkos“, adresuotas Seimo kanceliarijos
Teisės departamentui;
 EKGT raštas 2013-12-12 Nr. S-116 „Dėl didžiausio

leistino pareigybių skaičiaus padidinimo EKGT“,
adresuotas Seimo Valdybai;
19.2.
Lenkakalbių
lietuvių, arba
Lietuvos lenkų,
etnokultūrinės
situacijos
svarstymas

 2013-12-10 EKGT posėdyje, dalyvaujant Ryšard

19.3.
Informacijos
apie EKGT
veiklą sklaida

 2013-06-17 EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė

Maceikianec (Fondas „Vilniaus klodai“), aptartas
EKGT požiūris į lenkakalbių lietuvių keliamas
problemas (Lietuvos lenkų mokyklose istorijos ir
literatūros programos per mažai siejamos su Lietuva,
trūksta etnografinių ekspedicijų lenkakalbėse Lietuvos
teritorijose, neaiški Lietuvos politikų pozicija
lenkakalbių lietuvių atžvilgiu ir kt.), nutarta: gavus R.
Maceikianec
apibendrintą
lenkakalbių
lietuvių
problemų analizę, kreiptis į VLKK, ŠMM, Mokslo
tarybą ir kt. institucijas, siekiant lenkakalbių lietuvių
iškeltų problemų sprendimo; 2014 m. inicijuoti
išplėstinį seminarą-diskusiją dėl iškeltų lenkakalbių
lietuvių problemų;
aptarė EKGT ir savo veiklą su dienraščio
„Respublika“ žurnaliste D. Šepetyte (straipsnis
paskelbtas 2013-06-23).;
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2. EKGT SIŪLYMAI DĖL TEISĖS AKTŲ AR JŲ PROJEKTŲ TOBULINIMO,
PARENGTI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI
2.1. EKGT PRIIMTI TEISĖS AKTAI
1. EKGT paskelbė Etninės kultūros plėtros valstybinės programos prioritetų 2014 metams
sąrašą (patvirtinta EKGT nutarimu 2013 m. gruodžio 10 d. Nr. TN-1).
2.2. SIŪLYMAI DĖL TEISĖS AKTŲ KEITIMO
 Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Nr. I-1115, Žin., 1995,

Nr. 107-2389) papildymo projektas, parengtas siekiant įteisinti nematerialaus
kultūros paveldo archyvus, nesančius valstybiniuose archyvuose (raštas 201304-02 Nr. S-50, adresuotas Seimo ŠMKK);
 Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo (Nr. VIII-397, Žin., 1997, Nr. 67-

1672) naujos redakcijos projektas, parengtas siekiant įteisinti tradicines
kalendorines šventes kaip atmintinas dienas (raštas 2013-04-02 Nr. S-61,
adresuotas Seimo ŠMKK);
 Lietuvos Respublikos tautos istorinės atminties įstatymo projektas

Nr. XIP4631 (2), kuris parengtas siekiant įteisinti tradicines kalendorines šventes
kaip atmintinas dienas (raštai 2013-11-12 Nr. S-117 ir 2013-11-14 S-120,
adresuotas Seimo ŠMKK);
2.3.SIŪLYMAI DĖL TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ

„Dėl 2011 m. Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir šeimyninio smurto
prevencijos bei kovos su juo“ EKGT raštu (2013-04-10 Nr. S-54) kreipėsi į Prezidentę D.
Grybauskaitę, Seimo pirmininką V. Gedvilą ir Seimo narius (el. paštu), Ministrą pirmininką A.
Butkevičių – siūlant šios konvencijos neratifikuoti, bet jos esminę paskirtį atitinkančius tikslus
įgyvendinti parengiant Lietuvos teisės aktus, kurie labiau atitiktų mūsų visuomenės tradicijas,
vyraujančias pažiūras ir papročius.

2.4. NAUJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMAS
Jono Basanavičiaus nacionalinės premijos nuostatų projektas, siekiant sustiprinti
premijos teisinį statusą ir svarbą visuomenėje (raštas 2013-04-02 Nr. S-49, adresuotas
Seimo ŠMKK ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei).
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3. BENDRADARBIAVIMAS SU VALSTYBĖS VALDYMO IR KITOMIS
VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS, NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS
3.1. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMU
Seimo atstovavimas EKGT: Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu į EKGT
2009–2013 m. kadencijai deleguotas Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas dr.
Vytautas Tumėnas.
EKGT 2013 m. teikė LR Seimui įvairius siūlymus:


dėl 2014-ųjų metų paskelbimo etnografinių regionų metais (raštas 2013-03-18 Nr.
32);



dėl Etninės kultūros globos tarybos veiklą reglamentuojančių naujų tesės aktų
svarstymo (raštas 2013-03- 20 Nr. 36);



dėl Dokumentų ir archyvų įstatymo papildymo (raštas 2012-04-02 Nr. S-50);



dėl lėšų trūkumo Etninės kultūros globos tarybai 2013 m. (raštas 2013-03-21 Nr. S41);



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



dėl Lietuvos vietovardžių ir gatvių pavadinimų daugiakalbės rašybos, Lietuvos
piliečių asmenvardžių rašybos nelietuviškais rašmenimis (raštas 2013-03-25 Nr. S44);



dėl Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų keitimo į Jono Basanavičiaus
nacionalinės premijos nuostatus (raštas 2013-04-10 Nr. S-54);



dėl 2011 m. Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir šeimyninio
smurto prevencijos bei kovos su juo (raštas 2013-04-02 Nr. S-49 ir 2013-06-11 Nr. S74);



dėl Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos pakeitimo (raštas 2013-05-06 Nr. S61);



dėl 2015-ųjų metų paskelbimo etnografinių regionų metų (raštas 2013-09-30 Nr. S102);



dėl EKGT narių ir pirmininko įgaliojimų pasibaigus kadencijai pratęsimo (raštas
2013-10-08 Nr. S-104);



dėl projektų Nr. XIIP-583, Nr. XIIP-584, Nr. XIIP-585 (raštas 2013-10-14 Nr. S-106);



dėl lėšų trūkumo Etninės kultūros globos tarybai 2013 m. ir poreikio 2014 m.(raštas
2013-10-17 Nr. S-107 ir 2013-10-28 Nr. S-110);



dėl papildomų etatų skyrimo Etninės kultūros globos tarybai (raštas 2013-11-07 Nr. S115);



dėl papildomų 2,5 etatų skyrimo Etninės kultūros globos tarybai (raštas 2013-11-12
Nr. S-116);



dėl Lietuvos Respublikos tautos istorinės atminties įstatymo projekto Nr. XIP4631(2)(raštas 2013-11-12 Nr. S-117 ir 2013-11-14 Nr. S-120);
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Dėl Etninės kultūros globos tarybos narių naujos kadencijos (raštas 2013-11-18 Nr. S124);



Dėl EKGT įgaliojimų pasibaigus kadencijai (raštas 2013-11-26 Nr. S-126);



Dėl EKGT narių ir pirmininko įgaliojimų pasibaigus kadencijai (raštas 2013-12-10 Nr.
S-135);



Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus padidinimo EKGT (raštas 2013-12-12 Nr.
S-139);
Bendradarbiavimas su kitomis Seimui atskaitingomis institucijomis

EKGT su Valstybine lietuvių kalbos komisija dėl Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo,
kuriame buvo įtvirtinti Mažosios Lietuvos ir Suvalkijos (Sūduvos) etninių sričių pavadinimai
ir jų variantai.

3.2. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTE
EKGT pateikė LR Prezidentei Lietuvos raštą Dėl 2011 m. Europos Tarybos
konvencijos dėl smurto prieš moteris ir šeimyninio smurto prevencijos bei kovos su juo
(raštas 2013-04-10 Nr. 54).
3.3. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE IR
MINISTERIJOMIS BEI JŲ ĮSTAIGOMIS
Vyriausybės ir ministerijų atstovavimas EKGT: Ministras pirmininkas į EKGT sudėtį
2009–2013 m. kadencijai delegavo 3 atstovus – KM Regionų kultūros skyriaus vedėją I.
Seliukaitę, ŠMM Vaikų ir jaunimo socializacijos departamento direktorių R. Zuozą, AM
Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento vadovą (dab. VGTU
Architektūros instituto direktorių) dr. doc. J. Jakaitį.
Ministerijoms pavaldžių įstaigų atstovavimas regioninėse tarybose: į Dzūkijos
(Dainavos) tarybą savo atstovą delegavo VSTT prie AM.
EKGT teikė įvairius siūlymus:


dėl 2014-ųjų metų paskelbimo etnografinių regionų metais (raštas 2013-03-18
Nr. S-32);



dėl lėšų trūkumo Etninės kultūros globos tarybos veiklai (raštas 2013-03-25 Nr.
S-44);



dėl Lietuvos vietovardžių ir gatvių pavadinimų daugiakalbės rašybos, Lietuvos
piliečių asmenvardžių rašybos nelietuviškais rašmenimis (raštas 2013-03-19 Nr.
S-35);



dėl Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų keitimo į Jono
Basanavičiaus nacionalinės premijos nuostatas (raštas 2013-04-02 Nr. S-49);



dėl 2011 m. Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir
šeimyninio smurto prevencijos bei kovos su juo (raštas 2013-04-10 Nr. S-54);
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dėl nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos projekto (raštas 2013-10-07 Nr. S103);
Bendradarbiavimas su Kultūros ministerija

EKGT teikė Kultūros ministrui teikė įvairius siūlymus:


dėl etninės kultūros plėtros valstybinės 2010–2014 metų programos įgyvendinimo
2012 metais (raštas 2013-02-12 Nr. S-11 ir 2013-02-15 Nr. S-13);



dėl valstybinio apdovanojimo skyrimo dr. Vygandui Čaplikui (raštas 2013-04-29 Nr.
S-57);



dėl Vyriausybės nutarimo projekto (raštas 2013-07-29 Nr. S-88);



dėl Baniškių gatvės senovinio akmeninio grindinio atkūrimo išsaugant tradicinį
kraštovaizdį (raštas 2013-09-13 Nr. S-98);



dėl EKGT atstovų (raštas 2013-11-14 Nr. S-118);

EKGT kartu su KM nustatė Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2010-2014
m. įgyvendinimo 2013 m. ir 2014 m. prioritetus.

Bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centru
EKGT teikė įvairius siūlymus:


Dėl lituanistinių ir etnologinių studijų subsidijavimo

EKGT teikė siūlymą ŠMM moksleivių atostogų laiką derinti prie laikotarpio po Velykų
ir Kalėdų (raštai 2013-03-18 Nr. S-31, 2013-03-27 Nr. S-45 ir 2013-03-27 Nr. S-46),
subsidijuoti etnomuzikologines, lituanistines ir etnologines studijas ŠMM (raštai 2013-03-01
Nr. S-28, 2013-04-09 Nr. S-51 ir 2013-07-04 Nr. S-81).
Bendradarbiavimas su Finansų ministerija (FM)
Kreiptasi į FM dėl EKGT strateginio veiklos plano, biudžetinių asignavimų
padidinimo bei dėl lėšų trūkumo etninės kultūros globos tarybai 2013 metais.

3.4. BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS IR
SAVIVALDYBĖMIS
Bendradarbiavimas su Lietuvos radiju ir televizija (LRT)
bei kitomis žiniasklaidos institucijomis
EKGT teikė LRT vadovybei siūlymus dėl etninės kultūros renginių transliavimo per
LRT 2013 m. (raštas 2013-03-19 Nr. S-33).
Bendradarbiavimas su mokslo ir studijų institucijomis
Mokslo ir studijų institucijų atstovavimas EKGT: savo atstovus į EKGT sudėtį 2009–
2013 m. kadencijai delegavo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (dr. A. Nakienę),
Lietuvos istorijos institutas (dr. R. Paukštytę-Šaknienę), Lietuvos universitetų rektorių
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konferencija (doc. dr. R. Astrauską ir doc. dr. D. Vyčininenę), Lietuvių katalikų mokslo
akademija (doc. dr. P. Subačių).
Mokslo ir studijų institucijų atstovavimas regioninėse tarybose: KU delegavo savo
atstovus į Mažosios Lietuvos tarybą, ŠU ir KU – į Žemaitijos tarybą.
EKGT 2013 m. bendradarbiavo LMTA dėl etnomuzikologinių studijų išsaugojimo ir
plėtros, pateikė ŠMM siūlymą subsidijuoti LMTA Muzikinio folkloro studijų programos
studijas (raštai 2013-03-01 Nr. S-28, 2013-04-09 Nr. S-51 ir 2013-07-04 Nr. S-81);
Bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis
Ugdymo įstaigų atstovai regioninėse tarybose: į Aukštaitijos tarybą savo atstovą
delegavo Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla; į Dzūkijos (Dainavos)
tarybą – Alytaus dailiųjų amatų mokykla, Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla,
Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla.

Bendradarbiavimas su kultūros įstaigomis
Kultūros įstaigų atstovavimas EKGT: savo atstovus į EKGT sudėtį 2009–2013 m.
kadencijai delegavo Lietuvos liaudies kultūros centras (J. Šemetaitę), Lietuvos muziejų
asociacija (A. Astramską, šiam atsistatydinus – Dalią Bernotaitę-Beliauskienę).
Kultūros įstaigų atstovavimas regioninėse tarybose: į Mažosios Lietuvos tarybą savo
atstovus delegavo Klaipėdos m. savivaldybės etnokultūros centras, Pagėgių savivaldybės
Kultūros centras, Kintų Vydūno kultūros centras, Liudviko Rėzos kultūros centras, Klaipėdos
r. Dovilų etnokultūros centras ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejus; į Suvalkijos (Sūduvos)
tarybą – VšĮ „Vilkaviškio audimo artelė“; į Dzūkijos (Dainavos) regioninę tarybą – Varėnos
kultūros centras ir Druskininkų miesto laisvalaikio centras, Lazdijų krašto muziejus, Alytaus
kraštotyros muziejus; į Žemaitijos tarybą – Šiaulių „Aušros” muziejus, Žemaičių dailės
muziejus.
EKGT kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę ir Vilniaus etninės kultūros centrą dėl
Kaziuko mugės logotipo (raštai 2013-02-01 Nr. S-7).
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.
Ypatingai daug 2013m. EKGT bendradarbiavo su Vilniaus miesto savivaldybe. Buvo
pateikti siūlymais:
 dėl lietuviškumo išsaugojimo kalendorinių švenčių masiniuose renginiuose Vilniuje
(raštas 2013-01-24 Nr. S-6);
 dėl Kaziuko mugės logotipo (raštas 2013-02-01 Nr. S-7 ir 2013-09-18 Nr. S-100);
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 dėl tradicinių švenčių ir kitų etnokultūrinių renginių Vilniaus mieste finansavimo (raštas
2013-05-20 Nr. S-73);
 dėl Kaziuko mugės datos (raštas 2013-07-04 Nr. S-80);
 dėl Kaziuko mugės ženklo sukūrimo termino pratęsimo (raštas 2013-08-09 Nr. S-89);
 dėl Baniškių gatvės senovinio akmeninio grindinio atkūrimo išsaugant tradicinį
kraštovaizdį (raštas 2013-09-13 Nr. S-98).
3.5. BENDRADARBIAVIMAS SU NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS
Nevyriausybinių organizacijų atstovavimas EKGT: savo atstovus į EKGT sudėtį 2009–
2013 m. kadencijai delegavo Lietuvių etninės kultūros draugija (doc. dr. D. Urbanavičienę),
Lietuvos kraštotyros draugija (prof. dr. L. Klimką), Lietuvos meno kūrėjų asociacija (J.
Rudzinską ir M. Martinaitį, 2012 m. pakeistą A. E. Paslaičiu), Lietuvos ramuvų sąjunga (I.
Trinkūnienę).
Nevyriausybinių organizacijų atstovavimas regioninėse tarybose:
į Aukštaitijos tarybą savo atstovus delegavo Lietuvos tautodailininkų sąjungos
Panevėžio skyrius, Lietuvos maironiečių draugija, „Žiemgalos“ draugija, Sėlių kultūros
bendrija „Sėla“, Rytų aukštaičių sambūris;


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


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


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

Papildomai regioninės tarybos bendradarbiavo ir su kitomis nevyriausybinėmis
organizacijomis, veikiančiomis etnografiniame regione.
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II. EKGT PADALINIŲ – REGIONINIŲ TARYBŲ – VEIKLA 2013 M.
Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos (Sūduvos), Mažosios
Lietuvos regioninių etninės kultūros globos tarybų pagrindinė paskirtis – padėti EKGT spręsti
strateginius etninės kultūros globos, plėtros ir politikos klausimus etnografiniuose regionuose
siekiant išsaugoti jų savitumą, stiprinti tautinį tapatumą ir savimonę. Regioninės tarybos
atlieka eksperto ir patarėjo vaidmenį sprendžiant strateginius etninės kultūros plėtotės ir
politikos klausimus regionuose, teikia EKGT informaciją, išvadas ir pasiūlymus, užtikrina
EKGT priimtų sprendimų įgyvendinimą bei padeda prižiūrėti ir koordinuoti etninės kultūros
valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą regione, taip pat padeda savivaldos institucijoms
spręsti etninės kultūros globos regionuose klausimus.
Regioninių tarybų veikla tampa vis svarbesnė, nes pastaruoju metu Lietuvoje nebeliko
kitų institucijų, besirūpinančių visumine etnografinių regionų globa: iki 2010 m. įstatymu
buvo įtvirtinta apskričių viršininkų pareiga rūpintis visų į apskrities teritoriją įeinančių
etnografinių regionų etninės kultūros problemų sprendimu (Etninės kultūros valstybinės
globos pagrindų įstatymo 5 str. 2 punkto 4 papunktis), tačiau, panaikinus apskričių
administracijas, ši nuostata iš įstatymo buvo išbraukta.
Regioninės tarybos, įgyvendindamos savo metinius veiklos planus, susidūrė su tam
tikromis problemomis: 1) šie EKGT padaliniai neturi lėšų savo veiklai, dėl to ne visas
metiniame plane numatytas priemones pavyko įgyvendinti; 2) regioninių tarybų narius sudaro
atstovai iš įvairiausių regiono vietovių, todėl atvykimui į posėdžius reikia nemažai lėšų, kurių
labai trūko – ypač atstovaujantiems visuomenines organizacijas; 3) taip pat trūksta lėšų
regionines tarybas aptarnaujančių EKGT specialistų komandiruotėms; 4) regioninės tarybos
siūlymai yra tik rekomendacinio pobūdžio, dėl to ne visuomet savivaldybės, turinčios visišką
savarankiškumą, į jas atsižvelgia (be to, savivaldybėms nėra deleguota kultūros funkcija).
Nepakankamas regioninių tarybų veiklos finansavimas (kompensacijų už patirtas
išlaidas ir atlygio už savo darbą regioninėje taryboje negauna ne tik eiliniai šių tarybų nariai,
bet ir pirmininkai) visų pirma kyla iš to, kad EKGT 2012 m. biudžetiniai asignavimai sudarė
tik 56 % 2008 m. buvusių asignavimų. Be to, nuo 2010 m. kai kurios regioninės tarybos
(Suvalkijos ir Žemaitijos) neteko lengvatinėmis sąlygomis skirtų buveinių apskričių
administracijose. Be to, regioninėms taryboms įgyvendinti 2013 metų veiklos programą
trukdė netolygiai paskirstyti darbo krūviai ir apimtys regiono specialistams: Aukštaitijos
regionui priklauso net 22 savivaldybės, tuo tarpu Mažosios Lietuvos regionui – tik 3
savivaldybės.
2013 m. Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Mažosios Lietuvos ir Suvalkijos (Sūduvos)
tarybos surengė po 4 posėdžius, Žemaitijos taryba – 3 posėdžius. Iš viso buvo suorganizuota
19 regioninių tarybų posėdžių, iš jų 5 vyko nuotoliniu būdu) (jų protokolų santraukas žr. 6
priede). 2013 m. rugsėjo 20 d. Alytuje įvyko bendras regioninių tarybų ir specialistų posėdis,
skirtas regioninių tarybų veiklos koordinavimo, perspektyvų ir problemų aptarimui (protokolo
santrauką žr. 7 priede).
Regioninės tarybos 2013 metams pasirinko šias pagrindines savo veiklos kryptis:
 etnoregioninės savivertės aktualizavimas, etnografinio regiono kultūros globa,
gyvosios tradicijos išsaugojimas ir plėtra regione (Aukštaitijos, Mažosios Lietuvos ir
Suvalkijos (Sūduvos) tarybos);
 tarmių populiarinimas ir jų prestižo kėlimas (visos regioninės tarybos);
 etnokultūrinio vaikų ir suaugusiųjų švietimo regione skatinimas (Aukštaitijos taryba);
vaikų ir jaunimo etninio kultūrinio ir lokalinio tapatumo formavimas (Dzūkijos,
Mažosios Lietuvos, Suvalkijos (Sūduvos) ir Žemaitijos tarybos);
 etninės kultūros vertybių svarbos suvokimo visuomenėje stiprinimas (Mažosios
Lietuvos ir Suvalkijos (Sūduvos) tarybos)
 etnoturizmo tyrimai, gaivinimas ir plėtra regione (Dzūkijos taryba);
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nematerialaus kultūros paveldo apsaugos stiprinimas, folkloro puoselėjimas regione
(Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos tarybos);
 tradicinių amatų ir verslų, kulinarinio paveldo gaivinimas ir plėtra (Suvalkijos
(Sūduvos) taryba),
 etninės kultūros būklės stebėsenos įgyvendinimas regione (Aukštaitijos taryba);
 aktyvesnis bendradarbiavimas su regione veikiančiomis valstybinėmis institucijomis,
įstaigomis ir organizacijomis, bendruomenėmis, žiniasklaidos priemonėmis
(Aukštaitijos taryba).
 Toliau pateikiama regioninių tarybų veiklos 2013 m. rezultatų apžvalga pagal
bendrajame EKGT veiklos plane numatytas kryptis.
Toliau pateikiama regioninių tarybų veiklos 2013 m. rezultatų apžvalga pagal
bendrajame EKGT veiklos plane numatytas kryptis.
Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo regionuose skatinimas
Aukštaitijos taryba išvažiuojamuose posėdžiuose (04.09 Miežiškiuose, Panevėžio
rajone, 05.28 Pakiršinyje, Radviliškio rajone, 11.06 Paberžėje, Kėdainių rajone) susipažino su
Etninės kultūros plėtros programų įgyvendinimu Panevėžio, Radviliškio ir Kėdainių rajonų
savivaldybėse. Vasario mėn. EKGT specialistė Aukštaitijos regionui dalyvavo Kupiškio
rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros tarybos susirinkime, kuriame buvo aptarti 2013
metų rajono įstaigų, organizacijų, kolektyvų etninės veiklos rezultatai, apdovanoti geriausi
rajono etninės medžiagos pateikėjai, folkloristai, tautodailininkai, pedagogai, buvo aptarti
2013 metų pasiekimai etnokultūros srityje, įvardytos problemos, numatyti prioritetai 2014
metams.
Mažosios Lietuvos taryba skatino savivaldybes kurti Etninės kultūros plėtros
programas, kuriose būtų numatytos lėšos etninės kultūros projektams įgyvendinti. Vienas iš
rezultatų – sausio 7 d. Šilutės rajono savivaldybės taryba patvirtino Etninės kultūros saugos ir
pritaikymo turizmui 2013–2014 m. priemonių planą.
Suvalkijos (Sūduvos) taryba svarstė ir rekomendavo patvirtinti Ž. Šilingienės parengtą
Kazlų Rūdos etninės kultūros plėtros 2014–2020 m. programą. Regioninė taryba per posėdį
lapkričio 8 d. aptarė Marijampolės savivaldybės Etninės kultūros plėtros plano projektą.
Gruodžio 10 d. regioninė taryba kreipėsi į Marijampolės rajono merą Vidmantą Brazį dėl
Etninės kultūros plėtros plano rengimo ir tvirtinimo – pasitarime meras pritarė iniciatyvai
rengti šį planą suburiant specialistų darbo grupę, buvo svarstoma galimybė steigti etninės
kultūros specialisto etatą Marijampolės savivaldybėje. Bendradarbiaujant su regioninės
tarybos nariais, buvo parengta Šakių rajono strateginio plano „Krašto kultūrinio savitumo,
patrauklumo puoselėjimas ir turizmo skatinimas“ dalis.
Etnoregioninės savivertės aktualizavimas
Suvalkija (Sūduva). Šio krašto regioninė taryba itin daug dėmesio skyrė etnografinio
regiono vardui. Sausio 23 d. Marijampolėje per regioninės tarybos posėdį buvo svarstomas
klausimas dėl Aplinkos ministerijos iškeltos idėjos magistraliniuose keliuose žymėti
etnografinius regionus: buvo palaikytas EKGT sprendimas pritarti šiai idėjai ir nutarta
patikslinti regiono pavadinimą siūlant Aplinkos ministerijai siūlyti nurodyti ženkle Lietuvos
etnografinio regiono vardą SŪDUVA (remiantis istorikų ir kalbininkų išvadomis. Regioninė
taryba šį siūlymą 2013-01-31 pateikė tiek Aplinkos ministerijai, tiek EKGT. Regioninė taryba
aktyviai prisidėjo prie EKGT iniciatyva vasario 19 d. Seimo Europos informacijos biure
surengtos diskusijos „Regioninė politika Lietuvoje: Suvalkija ar Sūduva?“. Siekdama
aktualizuoti etnografinio krašto pavadinimo vartosenos svarbą, regioninė taryba kovo 16 d.
nutarė parengti ir išplatinti apklausos anketą dėl Sūduvos ar Suvalkijos vardo naudojimo, šios
anketos projektą patvirtino gegužės 16 d. posėdyje, apklausos rezultatus aptarė lapkričio 8 d.
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posėdyje. Išplatinus anketas Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių, Vilkaviškio ir
Prienų savivaldybėse, surinktos ir apibendrintos 2122 anketos – už Sūduvos vardą pasisakė
didesnioji pusė respondentų. Be to, regioninė taryba lapkričio 8 d. posėdyje svarstė
pasirengimo Etnografinių regionų metams (kurie bus minimi 2015 m.) planus, nutarė
paraginti Sūduvos krašte rinktus įvairių partijų ir frakcijų Seimo narius sudaryti Seime
Sūduvos krašto bičiulių grupę, kuri padėtų sprendžiant šio etnografinio krašto kultūrines
problemas.
Dzūkijos (Dainavos) taryba 2013 m. kovo 15 d. surengė savo posėdį LR Seime,
dalyvavo ir LR Seimo Dzūkijos bičiulių parlamentinės grupės atstovai – grupės pirmininkas
Algis Kašėta bei grupės narys Kęstutis Daukšys. Posėdyje aptarti Dainavos kraštui bei visai
Lietuvai aktualūs klausimai – Dainavos krašto 760-ies metų sukakties minėjimas, Dainavos
krašto įtraukimo į ES žemėlapius galimybės, dailininkės G. Didelytės piešinių ciklo, skirto
Dainavos istorijai, išleidimas. Kartu su LR Seimo Dzūkijos bičiulių parlamentine grupe buvo
parengti ir išsiųsti raštai dėl Dzūkijos etnografinio regiono pavadinimo Valstybinei lietuvių
kalbos komisijai ir LR aplinkos ministrui V. Mazuroniui. Dainavos krašto 760 metų sukakties
minėjimo organizavimas taip pat buvo aptartas regioninės tarybos posėdyje gegužės 24 d.
Šalčininkuose. Rugsėjo 20 d. Alytuje vyko ne tik Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis, bet ir
bendras visų regioninių tarybų ir EKGT narių posėdis – tuomet aptartas 2015-ųjų metų
paskelbimas Etnografinių regionų metais ir pasirengimas jiems, numatytos tolesnio ir
glaudesnio bendradarbiavimo su LR Seimo Dzūkijos bičiulių parlamentine grupe gairės (po to
buvo pažymima Dainavos krašto paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 760 metų sukaktis –
atidaryta Alytaus krašto tautodailės ir tautinio paveldo paroda, koncertavo folkloro
kolektyvai).
Mažoji Lietuva. 2013 m. vasario 28 d. Valstybinei lietuvių kalbos komisijai papildžius
Lietuvos vietovardžių sąrašą, Mažosios Lietuvos vardas į jį nepateko (nes VLKK nuomone,
pavadinimas Mažoji Lietuva nevartotinas kaip dabartinės Lietuvos Respublikos dalies
pavadinimas, tik kaip istorinis pavadinimas). Ši žinia paskatino Mažosios Lietuvos tarybos
narius nuotoliniu būdu surengti Mažosios Lietuvos tarybos posėdį kovo 26 d., kurio metu
buvo nutarta surengti konferenciją pasitelkiant mokslininkus, istorikus, visuomeninius
veikėjus dėl Mažosios Lietuvos pavadinimo naudojimo. Gruodžio 6 d. Šilutėje buvo surengta
konferencija „Vardas Mažoji Lietuva – būti ar nebūti...“, jos dalyviai priėmė rezoliuciją dėl
Mažosios Lietuvos regiono pavadinimo įtvirtinimo, kartu tolerantiškai priimant nuomonę, kad
kiti istoriniai šio regiono pavadinimai būtų vartojami leidiniuose, istoriniuose moksliniuose
darbuose, kūrybinėje aplinkoje. Be to, lapkričio 20 d. nuotoliniu būdu surengtame Mažosios
Lietuvos tarybos posėdyje buvo nutarta kreiptis į regiono žiniasklaidos priemones dėl
viešinimo renginių, skirtų Tilžės akto 95-mečiui paminėti.
Žemaitija. Žemaitijos taryba tarpininkavo organizuojant rugpjūčio 3 d. renginius,
skirtus Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui (mokslinę konferenciją „Žemaičių kryždirbystė
krašto istorijos ir kultūros kontekste“, parodą „Žemaičių kryždirbystė“ ir Kryždirbių mugę),
EKGT specialistė Sigita Dacienė dalyvavo Telšių rajono savivaldybėje, Telšių miesto
seniūnijoje bei Telšių kultūros centre vykusiuose pasitarimuose dėl renginių organizavimo.
Žemaitijos taryba prisidėjo rengiant Žemaičių kultūros draugijos 25-mečiui skirtą
suvažiavimą, vykusį lapkričio 30 d. Mažeikių r. Sedoje (dalyvavo 9 Žemaitijos tarybos nariai
– A. Kuprelytė, J. Skurdauskienė, A. Dacius, L. Šedvilas, J. Pabrėža, V. Jocys, Z. Leilionienė,
A. Brauklys, S. Darienė). Norėdama, kad Lietuvos regionai būtų atstovaujami skaidriai ir
visapusiškai, Žemaitijos taryba teikė rekomendaciją Lietuvos kultūros tarybai ir pasiūlė į
kultūros ir meno sričių ekspertų tarybą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos kultūros
skyriaus vedėją Tomą Vaitkų.
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Tarmių populiarinimas, jų prestižo kėlimas
Regioninės tarybos, vadovaujantis Seimo 2012 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. XI-1944
„Dėl 2013 metų paskelbimo Tarmių metais“ (Žin., 2012, Nr. 38-1893) ir Vyriausybės 2012
m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1270 „Dėl tarmių metų priemonių plano patvirtinimo” (Žin., Nr.
123-619), ypač daug dėmesio skyrė Tarmių metų įgyvendinimui.
Aukštaitijos taryba daugiausia darbavosi populiarindama rytų aukštaičių patarmes.
Aukštaitijos taryba 2013-01-15 (raštas Nr. S-A-1) kreipėsi į regiono savivaldybes ir
nevyriausybines organizacijas, rekomenduodama Tarmių dieną surengti vasario 21 d., kuri
paskelbta Tarptautine gimtosios kalbos diena (Nr. S-A-2). Sausio mėnesį taip pat buvo
kreiptasi į regiono savivaldybes dėl Tarmių metams skirtų renginių gido sudarymo (atsiliepė
visos 22 regiono savivaldybės). Spalio mėn. regioninė taryba pakartotinai kreipėsi į regiono
švietimo skyrius dėl anketos „Jaunimas ir tarmės“ užpildymo (gauta per 470 atsakymų iš
Anykščių, Ignalinos, Joniškio, Kaišiadorių ir Molėtų r. mokyklų). EKGT specialistė
Aukštaitijos regionui V. Vasiliauskaitė skaitė paskaitas „Tarmė šiuolaikiniame mieste“ ir
„Panevėžiškių tarmės savitumas“ Panevėžio apskrities ir rajono viešosiose bibliotekose,
padėjo Lietuvos jaunimo turizmo centrui Panevėžyje organizuoti regioninį respublikinio
moksleivių Tarmių konkurso turą. Lapkričio 6 d. Paberžėje vyko Aukštaitijos tarybos posėdis,
skirtas Tarmių metų patirtims apibendrinti, jo metu nutarta: kreiptis į EKGT, kad būtų
pateiktas siūlymas lietuvių kalbos tarmes paskelbti UNESCO saugojamu nematerialiuoju
kultūros paveldu; kreiptis į regiono savivaldybes rekomenduojant, kad kasmet vasario 21 d.
būtų švenčiama kaip Tarptautinė gimtosios kalbos ir tarmių diena. Gruodžio mėn. EKGT ir
Aukštaitijos taryba kreipėsi į regiono savivaldybių kultūros ir švietimo skyrius,
nevyriausybines organizacijas su prašymu apibendrinti Tarmių metų patirtį (gauti atsakymai
iš Aukštaitijos nacionalinio parko (Ignalinos rajono), Jonavos, Joniškio, Kaišiadorių,
Kėdainių, Kupiškio, Pakruojo, Pasvalio, Panevėžio, Radviliškio, Širvintų, Utenos rajonų) –
per 2013 m. regione įvyko 392 renginiai, skirti gimtojo krašto tarmei aktualinti.
Dzūkijos (Dainavos) taryba sausio mėn. sudarė regione Tarmių metų proga
organizuojamų renginių sąvadą. Buvo susisteminta medžiagą apie Tarmių metų renginius
Lietuvos saugomose teritorijose, skaityti Tarmių metams skirti 15 pranešimų (9 – Lietuvos
mokyklose, 5 – Saugomų teritorijų direkcijose, 1 – Varėnos rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje).
Mažosios Lietuvos regiono vietos gyventojų išlikę labai nedaug, todėl gyvosios tarmės
nebegirdėti. Regioninė taryba skatino švietimo įstaigas įsijungti į renginių organizavimą,
edukacinių programų ruošimą atskleidžiant vietos tarmės savitumą, bendradarbiavo su
Klaipėdos universitetu, Valstybine lietuvių kalbos komisija, Kultūros ministerija vykdant
Tarmių metų priemonių plano 25 ir 26 punktus.
Suvalkijos (Sūduvos) taryba siekė populiarinti kapsų ir zanavykų šnektas. Tuo tikslu
surinko duomenis apie Tarmių metų įgyvendinimą regione, daugelį renginių inicijavo (kai
kuriuos organizavo bendradarbiaudami su savivaldybių kultūros skyriais ir centrais).
Regioninės tarybos sausio 23 d. posėdyje buvo nutarta pritarti siūlymui vasario 21 d. skelbti
Tarmių diena. Regioninės tarybos atstovai surengė pasitarimus su Kazlų Rūdos Švietimo
skyriaus ir Kultūros centro specialistais, kuriuose aptarė Tarmių metų renginius.
Žemaitijos taryba vasario 27 d. posėdyje įpareigojo tarybos narius atlikti renginių,
skirtų Tarmių metams, stebėseną tiek savo, tiek kituose regionuose, juose aktyviai dalyvauti,
aptarė Žemaitijos folklorų ansamblių planus. Žemaitijos tarybos nariai skelbė straipsnius apie
tarmes ir Tarmių metų renginius Žemaitijos regiono rajonų laikraščiuose, rengė laidas
regioninėms Šiaulių, Telšių, Kelmės, Klaipėdos televizijoms. Ypač daug nuveikė Žemaitijos
regiono Tarmių metų komisijos pirmininkas J. Pabrėža, kuris dalyvavo 2-ose LTV ir 3-ose
LR laidose apie tarmes, dirbo keturiose komisijose (vertinusiose tarmišką meninį žodį ir
tarmiškai parašytą kūrybą), įvairiuose Tarmių metams skirtuose renginiuose perskaitė 52
paskaitas ir pranešimus apie lietuvių kalbos tarmes (Šiauliuose, Raudėnuose, Kuršėnuose,
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Vilniuje, Mažeikiuose, Tirkšliuose, Renave, Sedoje, Telšiuose, Degaičiuose, Kaunatavoje,
Eigirdžiuose, Kretingoje, Skuode, Mosėdyje, Plungėje, Tveruose, Tauragėje, Raseiniuose,
Panevėžyje, Radviliškyje, Klaipėdoje, Akmenės r. Papilėje, Joniškyje, Šilalėje, Anykščiuose,
Kelmėje). Žemaitijos taryba paskatino Telšių r. savivaldybės kultūros centrą organizuoti
Tarmių metams skirtas Žemaitijos regiono žemaitiškos kūrybos varžytuves ,,Auginkem
žemaitiū kūrības miedī“, konsultavo dėl garso įrašų rinkinio ,,Tauragės krašto dainos“
išleidimo. Baigiamajame Tarmių metų renginyje – Respublikiniame tarmių festivalyje
Anykščiuose Žemaitijos tarybą atstovavo Žemaitijos tarybos nariai – J. Pabrėža ir R.
Macijauskienė. Tarmių metai ryškiai keitė visuomenės požiūrį į tarmę gerąja prasme: dar
labiau išaugo tarmių prestižas, daugybė įvairiausių Tarmių metų renginių atliko didžiulę
švietėjišką misiją propaguojant ir vertinant tarmes kaip labai svarbų valstybės ir tautos
paveldą.
Išsamiau žr. toliau „Etninės kultūros būklės etnografiniuose regionuose stebėsena“.
Etnokultūrinio ugdymo plėtra
Visos regioninės tarybos EKGT nurodymu savo regiono švietimo skyriams išplatino
anketą apie etnokultūrinį ugdymą ikimokyklinėse įstaigose. Kiekviena regioninė taryba
svarstė ir savarankiškai iškeltus etnokultūrinio ugdymo klausimus.
Aukštaitijos taryba balandžio 9 d. posėdyje aptarė respublikinę maironiečių Jurginių
šventę Pasvalyje, vaikų respublikinių konkursų „Tramtatulis“ ir „Patrepsynė“ regioninių turų
(vykusių Panevėžyje ir Širvintose) patirtis, nutarė rekomenduoti šiuos konkursus regiono
savivaldybėse rengti kasmet (kad nenutrūktų perimamumas). Aptariant etninį ugdymą regione
išskirtos šios pagrindinės problemos: 1) labai trūksta etninio ugdymo ir lavinimo mokytojų; 2)
trūkstant specialistų, ugdymo įstaigose nepasitelkiami etninės kultūros subjektai – pateikėjai,
amatininkai, tautodailininkai ir kt.; 3) mokyklose mažai vaikams patrauklių etninio ugdymo
formų – etnostovyklų, konkursų, žaidynių, akcijų, animacijos ir pan.
EKGT Aukštaitijos regiono specialistė kovo mėn. kartu su Aukštaitijos tarybos nare R.
Kežiene dalyvavo ŠMM surengtoje diskusijoje „Etninės kultūros ugdymo bendrųjų programų
įgyvendinimo rezultatai ir gairės 2013 m.“, gegužės mėn. vedė seminarą Biržų rajono pradinio
ugdymo mokytojams „Etnokultūrinis ugdymas per aktyvią vaikų veiklą“, gruodžio mėn.
skaitė pranešimą ikimokyklinio ugdymo specialistų respublikinėje konferencijoje
„Aplinkosauginio ugdymo pradmenų formavimas ikimokykliniame amžiuje“. Be to, gruodžio
mėn. EKGT Aukštaitijos regiono specialistė ir 9 etninės kultūros mokytojai iš Kupiškio,
Kėdainių, Kaišiadorių, Švenčionių r. bei Panevėžio miesto dalyvavo UPC rengtuose
mokymuose „Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos įgyvendinimas“,
prisidėjo prie Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos tobulinimo.
Dzūkijos (Dainavos) taryba gegužės 24 d. posėdyje susipažino ir aptarė etninės kultūros
veiklą Šalčininkų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“. Regioninė taryba pateikė rekomendaciją
Alytaus miesto savivaldybės administracijai dėl Aušros Plytninkaitės dalyvavimo konkurse,
laisvai Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktoriaus pareigybei užimti (siekiant
užtikrinti šios įstaigos etninės veiklos tęstinumą).
Mažosios Lietuvos taryba nuolat bendrauja su aktyviausiais pedagogais, kurie dirba
etnine kryptimi ir kuria programas. Lapkričio 20 d. nuotoliniu būdu surengtame regioninės
tarybos posėdyje buvo atrinktos gerąją patirtį etnokultūrinio ugdymo srityje turintys 6 regiono
mokytojai, jų kandidatūros pateiktos dalyvauti UPC mokymuose dėl etninės kultūros
programų tobulinimo. Mažosios Lietuvos tarybos nariai aktyviai dalyvavo ruošiant
edukacines programas, kartu su Šilutės kultūros centru ir Šilutės kraštotyros draugija devintą
kartą organizavo regioninę moksleivių viktoriną „Pažink savo kraštą – Mažąją Lietuvą“
(skirtą regiono istoriniams įvykiams ir Tarmių metams pažymėti).
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Žemaitijos taryba tarpininkavo organizuojant „Žemaitijos regiono „Tramtatulio“
akademiją“ spalio 18–19 dienomis Luokės seniūnijos „Auksinio elnio dvaro“ kaimo turizmo
sodyboje – teorinius-praktinius mokymus Žemaitijos regiono pedagogams, kultūros
darbuotojams bei vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių vadovams. Žemaitijos taryba teikė
konsultacijas dėl tęstinių projektų „Vaikų kūryba tradicinių amatų ir regiono tradicijų
puoselėjime“ bei „Etnokultūrinio ugdymo kūrybinės dirbtuvės „Kumykštielis – 2013“
įgyvendinimo (projektuose dalyvavo per 40 įvairaus amžiaus vaikų, mokymus vedė žymiausi
Žemaitijos tautodailininkai).
Tradicinių amatų ir tautodailės plėtra
Aukštaitijos taryba posėdyje gegužės 28 d., kuris vyko Pakiršinio etnokultūros ir amatų
centre (Radviliškio r.), aptarė regiono amatų centrų veiklos patirtį (gavus rėmimą pagal 2007–
2013 metų Kaimo plėtros programą, Aukštaitijoje veikia jau 15 amatų centrų) – savo patirtimi
dalijosi Utenos amatų centro „Svirnas“, Zarasų tradicinių amatų artelės, Žaslių (Kaišiadorių
r.), Kirkilų (Biržų r.), Smilgių (Panevėžio r.), Arnetų namų (Kėdainių miestas), Reškutėnų
(Švenčionių r.), Pakiršinio amatų centrų darbuotojai. Pastebėtos bendros problemos: 1) naujai
įkurtuose amatų centruose daugiau dėmesio skiriama edukacijai, vaikų ir suaugusiųjų
užimtumui, tačiau per mažai dėmesio tenka amato meistrystei ir tradicinėms technologijoms;
2) tradiciniai amatininkai neišsiugdo mokinių, savo amato tęsėjų pamainos; 3) amatų centrai
turėtų vienyti sertifikuotus krašto amatininkus, kuriems savivaldybės galėtų teikti verslo
lengvatų. Posėdyje nutarta per regiono tautodailininkų bendrijas skatinti tautodailininkus
siekti daugiau amato mokymo programų sertifikavimo. Spalio mėn. Aukštaitijos taryba teikė
rekomendaciją (Nr. S-A-10) Žemės ūkio ministerijai skirti Sėkmingiausio tradicinio
amatininko konkurso nominaciją tautodailininkei Odetai Bražėnienei (karpiniai ir margučių
marginimas).
Žemaitijos taryba Lietuvos Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai
teikė rekomendacijas dėl sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų Žemaitijos regione
premijavimo: akmentašio Valdo Banzos, medžio drožėjo Mečislovo Ežerskio iš Kelmės ir
žolininkės Jadvygos Balvočiūtės iš Viekšnių, Mažeikių rajono. Žemaitijos taryba per gruodžio
3 d. posėdį aptarė Šiaulių rajono Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro puodininkystės ir
keramikos edukacines programas.
Dzūkijos (Dainavos) taryba VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos
reguliavimo agentūrai parašė rekomendaciją dėl sėkmingiausiai dirbančio tradicinio
amatininko premijos suteikimo keramikei R. Indrašiūtei.
Mažosios Lietuvos taryba siekia, kad šv. Martyno jomarkai ir jomarkėliai
regione taptu alternatyva Kaziuko mugėms (Šv. Martyno šventės vyko Pagėgių,
Šilutės, Klaipėdos miestuose).
Suvalkijos (Sūduvos) tarybos nariai ir EKGT specialistas šiam regionui
konsultavo Kazlų Rūdos krašto tautodailininkus dėl darbų atrankos regioniniam „Aukso
vainiko“ turui bei Kaziuko šventei Vilniuje.
Etninės kultūros sklaida regiono žiniasklaidoje
Į Aukštaitijos tarybos išvažiuojamuosius posėdžius buvo kviečiami rajonų žiniasklaidos
atstovai, duota interviu Kėdainių krašto regioninei televizijai „Balticum“. EKGT Aukštaitijos
regiono specialistė V. Vasiliauskaitė parengė straipsnius apie posėdžiuose svarstytus
klausimus („Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos nariai lankėsi Miežiškiuose“,
www.alkas.lt 2013-04-10; „Aukštaitijos etnokultūrininkai aptarė etninės kultūros plėtrą“,
www.alkas.lt 2013-11-13), apie šviesios atminties Aukštaitijos tarybos narį, Lietuvos
tautodailininkų sąjungos Panevėžio skyriaus pirmininką Vidą Mažukną (www.alkas.lt 201303-03). Ypatingai daug dėmesio etninės kultūros sklaidai skiria Aukštaitijos tarybos narys,
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internetinio portalo www.alkas.lt vyriausiasis redaktorius Jonas Vaiškūnas. Daug straipsnių
apie etninės kultūros renginius skelbia Aukštaitijos tarybos narės Violeta Aleknienė
(Kupiškis), Zita Mackevičienė (Utena, www.kulturautenoje.lt), Rima Vitaitė (Zarasai),
Kristina Kacevičienė (Kauno r.), Sigutė Mudinienė (Aukštaitijos nacionalinis ir Labanoro
regioninis parkas), o Aukštaitijos tarybos narys E. Urbonas yra leidinio „Sandrava“
redaktorius ir pagrindinis autorius (leidinys 2013 m. daug dėmesio skyrė maironiečių
etnokultūrinei veiklai – tarmių konkursams, kraštotyrinei medžiagai, renginiams, skirtiems
1863 metų sukilimo jubiliejui). EKGT Aukštaitijos regiono specialistė teikė interviu
„Lietuvos ryto“ televizijai (2013-10-28), dienraščiams „Sekundė“ (2013-06-23; 2013-10-25),
„Panevėžio balsas“ (2013-03-29) apie Velykų, Joninių ir Vėlinių papročius Aukštaitijoje,
aukštaičių kulinarijos paveldą (2013-04-10).
Mažosios Lietuvos tarybai ir EKGT pasiūlius, LTV laidos „Geras ūpas“ scenografijoje
šalia keturių regionų rodyklių atsirado penktoji – Mažosios Lietuvos. Klaipėdos rajono
laikraštyje „Banga“ pateiktas interviu su Mažosios Lietuvos tarybos pirmininkės pavaduotoja
J. Latakiene apie regioninės tarybos veiklą ir Mažosios Lietuvos regiono istorinius įvykius bei
reikšmę. Taip pat informacija apie Mažosios Lietuvos tarybos veiklą teikiama internetiniams
laikraščiams siluteszinios.lt, silutiskis.lt, tauragiskis.lt, jurbarkiskis.lt.
Etninės kultūros būklės etnografiniuose regionuose stebėsena
Aukštaitijos tarybos nariai daug dėmesio skyrė Etninės kultūros plėtros programų
įgyvendinimui Panevėžio, Radviliškio ir Kėdainių rajonų savivaldybėse:
 Panevėžio r. pagal patvirtintą etninės kultūros plėtros strategiją ypatingas dėmesys
skiriamas gyvųjų etninės kultūros židinių palaikymui kaimuose bei vietos papročių ir tradicijų
puoselėjimui, akcentuojamas etninės veiklos stiprinimas bendruomenių renginiuose
(savivaldybė skiria kofinansavimą, per vietinės veiklos grupes jau įgyvendinti keli projektai –
Amatų centro steigimas Smilgių etnografinėje sodyboje, Velžio seniūnijos gyventojų
užimtumas per etnokultūrinę veiklą ir kt.);
 Radviliškio rajono etninės kultūros plėtros strategijos stiprioji pusė – folkloro
kolektyvų ir tradicinių amatų puoselėjimas bei etnologinės medžiagos rinkimas. Nuo 2007 m.
Radviliškio rajone veikia Etninės kultūros plėtros programa (skirta per 70 tūkst. litų), dėl
kurios įkurtas Etninės kultūros ir amatų centras, paskirtos patalpos krašto muziejui, surengta
14 ekspedicijų, išleistos 3 „Versmės“ leidyklos monografijos apie rajono valsčius (Šeduvą,
Grinkiškį, Baisogalą), išleista 10 CD, 13 DVD apie Radviliškio krašto etninės kultūros
reiškinius. Iš šios programos įsigyti 64 tautinių kostiumų komplektai, nupirkti instrumentai
keturioms kapeloms. Iš etninės veiklos rajone sukaupta 385 tūkst. Lt spec. lėšų, iš KM
projektams vykdyti gauta 65 tūkst. litų (didžiausias projektas – tarptautinis kojinių mezgimo
čempionatas; ypač daug renginių skirta moksleiviams);
 Pagal Kėdainių r. savivaldybės Etninės kultūros plėtros programą ir įgyvendinimo
priemones 2013–2015 m. (programos iniciatorius – Aukštaitijos tarybos narys, Kėdainių r.
savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis Stadalnykas) numatytos 4 kryptys
(32 veiklos): 1) paveldo (daugiausia dėmesio skiriama krašto muziejaus veiklai); 2) etninės
kultūros viešinimo ir sklaidos (su „Balticum TV“ Kėdainių krašto padaliniu sukurta 11 laidų
apie krašto etninės kultūros reiškinius); 3) tarmėms, amatams, tautodailei skirtų etninės
kultūros projektų finansavimas (skiriama lėšų folkloro kolektyvams įsigyti tautinius
kostiumus, kelionėms į užsienį, finansuojami vaikų konkursai „Patrepsynė“ ir „Tramtatulis“;
Tarmių metams skirtiems 30 renginių, pirmąkart surengtam regioniniam folkloro festivaliui
„Iš Vidurio Lietuvos“, respublikiniam tradicinio giedojimo renginiui); 4) švietimas ir
ugdymas (finansuotos 7 vaikų etnokultūrinės vasaros stovyklos).
Tradiciniai renginiai, festivaliai, šventės. Aukštaitijos regiono savivaldybėse
nusistovėjo tradiciniai renginiai, kurie reprezentuoja kraštą: „Bėk bėk, žirgeli“ šventė
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Anykščiuose, varžytuvės „Aukštaitijos armonika“ Biržuose, Sekminės Meironyse (Ignalinos
r.), Joninės Jonavoje ir Kernavėje, Tarmių festivalis Raudondvaryje (Kauno r.), kulinarijos
paveldo ir amatų šventės Panevėžio ir Utenos rajonuose, Sartų žirgų lenktynės, tradiciniai
folkloro festivaliai Pasvalyje, Rokiškyje, Zarasuose, Kupiškyje, Peterburgo armonikų šventė
Utenoje, tradicinio muzikavimo stovykla Visagine, sutartinių festivalis „Sesė sodų sodina“
Kauno r., Jorės šventė Kulionyse (Molėtų r.) ir kt. Regione pradėtos kurti ir naujų renginių
tradicijos: pavyzdžiui, „Sutartinių takas“ Ukmergėje, tradicinių giedotojų šventė Kėdainiuose.
Rugsėjo mėn. Aukštaitijos specialistė organizavo Aukštaitijos dainų šventės, vykusios
Panevėžyje, folkloro dalį – „Aukštaičių kiemeliai“, kurios metu savo krašto kulinarijos
paveldą, tradicinius amatus ir amatininkus, geriausius folkloro kolektyvus, pavienius
muzikantus ir kaimo kapelas, pasakorius pristatė Biržų, Joniškio, Kupiškio, Pasvalio,
Pakruojo, Rokiškio, Zarasų, Panevėžio rajonų bei Panevėžio ir Šiaulių miestų savivaldybes.
Per 2013 m. regione įvyko 392 renginiai, skirti Tarmių metams, pavyzdžiui:
 Balandžio mėn. Aukštaitijos tarybos narys A. Svidinskas, vienas iš Tarmių metų
paskelbimo iniciatorių, Raudondvaryje (Kauno r.) surengė respublikinę konferenciją
„Žmogaus regioninės savivertės svarba“, skirtą etnografiniams regionams ir tarmėms, taip pat
kasmetinį tarmiškos kūrybos konkursą;
 Gegužės mėn. respublikinę konferenciją apie tarmes ugdymo sistemoje surengė
Aukštaitijos tarybos narė, Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos mokytoja ekspertė
Ramutė Kižienė;
 Rugsėjo mėn. EKGT specialistė Aukštaitijos regionui V. Vasiliauskaitė Panevėžyje
surengė šventę „Aukštaičių tarmių atlasas“, kurioje dalyvavo Biržų, Joniškio, Pakruojo,
Rokiškio, Pasvalio, Kupiškio, Zarasų, Panevėžio rajonų, Šiaulių ir Panevėžio miestų folkloro
kolektyvai, liaudies teatrų artistai, pasakoriai;
 Gruodžio mėn. Aukštaitijos tarybos narė Regina Stumburienė Anykščiuose surengė
Lietuvos tarmių festivalį „Kalbom iškalbėta, giesmėm išgiedota“ ir kt.
Be to, Aukštaitijos tarybos nario Kęstučio Stadalnyko iniciatyva Kėdainių krašto
regioninė televizija parengė 11 laidų, skirtų tarmėms populiarinti. Tarmiškus tekstus
spausdino Utenos ir Kupiškio krašto laikraščiai.
Etnokultūrinis ugdymas. Aukštaitijos tarybos nariai įsitikino, kad etninė kultūra kaip
pasirenkamasis dalykas dėstoma Kėdainių r. 3-ose mokyklose, daug kur etninė kultūra
integruota į neformalų ugdymo procesą (stipriausiai etnokultūrinis ugdymas vyksta
Labūnavos ir Surviliškio pagrindinėse mokyklose), ugdant vaikus glaudžiai bendradarbiauja
krašto muziejus ir ugdymo įstaigos – iš 32 edukacinių programų daugiau nei trečdalis skirta
etninei kultūrai (jose dalyvauja dauguma rajono moksleivių, vyksta seminarai vaikų ir
suaugusiųjų folkloro kolektyvų vadovams). Aukštaitijos tarybos narė L. Vilienė rengė
folkloro kolektyvų vadovams mokymus Kėdainiuose, Ukmergėje, Panevėžio rajone ruošiantis
Dainų šventės apžiūroms, „Tramtatulio“ ir „Patrepsynės“ konkursams. Kaip etnokultūros
edukacinių paslaugų teikėjai regione veikia ir amatų centrai.
Tradicinių amatų plėtra ir sklaida. Balandžio mėn. Utenoje ir Naujamiestyje
(Panevėžio r.) buvo organizuoti respublikinio jaunųjų tautodailininkų konkurso „Sidabro
vainikėlis“ regioniniai turai (ypač aktyviai dalyvavo jaunieji tautodailininkai iš Kupiškio,
Radviliškio ir Panevėžio r.).
Etninė kultūra regioninėje žiniasklaidoje. Daug dėmesio Aukštaitijos etninei kultūrai
skiria regioninės televizijos: Kupiškio televizija, Biržų televizija „Rygveda“, Kėdainių
televizija bei kraštų kultūros žurnalai: „Šiaurietiški atsivėrimai“ (Pasvalys), „Anykšta“
(Anykščiai), „Indraja“ (Utena), „Deltuva“ (Ukmergė), „Žiemgala“ (Žiemgalos leidykla),
„Ladakalnis“ (Aukštaitijos nacionalinis ir Labanoro regioninis parkas). Tarmiškus tekstus
nuolat savo puslapiuose skelbia „Kupiškėnų mintys“, „Utenos diena“, Rytų aukštaičių
sambūrio internetinis portalas www.zaliazole.lt .
Kita. Išvažiuojamuosiuose Aukštaitijos tarybos posėdžiuose Miežiškiuose, Pakiršinyje,
Paberžėje susipažinta su gražiausiomis šiuose kraštuose puoselėjamomis tradicijomis ir
63

etninės kultūros židiniais. Vykdyti regiono etninės kultūros renginių stebėseną trukdė lėšų
stoka vykti į komandiruotes, susipažinti su situacija vietose. EKGT specialistė Aukštaitijos
regionui savo lėšomis vyko į 13 išvykų po regioną (Kupiškio rajono savivaldybės Etninės
kultūros plėtros tarybos susirinkime, tradiciniuose Panevėžio rajono bendruomenių
renginiuose „Mojavai Nibragalio kaime“, „Oi, skanios bobutės vaišės“, „Patalkių valgiai“ ir
kt. ir kt.). Spalio mėn. kūrybinėse dirbtuvėse „Etno aš“, vykusiose Vilniaus rotušėje, EKGT
specialistė Aukštaitijos regionui V. Vasiliauskaitė, dr. Daiva Vyčinienė ir Nibragalio kaimo
dainininkės pristatė savitą šio krašto dainavimo tradiciją.
Žemaitijos taryba į etnokultūrinės veiklos stebėseną įtraukė renginius, skirtus
Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui (mokslinę konferenciją „Žemaičių kryždirbystė krašto
istorijos ir kultūros kontekste“, parodą „Žemaičių kryždirbystė“ ir Kryždirbių mugę).
Žemaitijos taryba apibendrino regione vykusius renginius ir kitas veiklas, skirtas
Tarmių metams:
 Šiaulių universitete vasario 20 d. buvo organizuota Tarmių diena, skirta Gimtosios
kalbos dienai ir Tarmių metams paminėti, o kovo 11 d. vyko Antroji respublikinė mokslinėpraktinė konferencija „Gimtoji kalba mokykloje“ (J. Pabrėžos ir G. Dauneckytės pranešimai
buvo skirti Tarmių metams);
 Birželio 8 d. Žemaitės memorialiniame muziejuje vyko rašytojos Žemaitės 168-ųjų
gimimo metinių minėjimas, kuriame vyko žemaitiškai rašančių poetų kūrybos skaitymai,
moksleivių konkurso „Prašnekink žemaitį“, skirto Tarmių metams paminėti, laureatų
apdovanojimas.
 Žemaitijos tarybos iniciatyva Telšių r. savivaldybės kultūros centras organizavo
Tarmių metams skirtas Žemaitijos regiono žemaitiškos kūrybos varžytuves ,,Auginkem
žemaitiū kūrības miedī“, vykusias lapkričio 29 d. Telšių internatinėje mokykloje (dalyvavusių
komandų iš Telšių, Varnių ir Platelių kapitonai – Žemaitijos tarybos nariai).
 Varnių regioninio parko direkcija, skatindama žemaičių tarmės vartojimą, nuo 2005
m. kasmet organizuoja žemaitiškos kūrybos konkursą „Rokoukimies i korkēm žemaitiškā“,
kuris 2013 m. vyko gegužės mėn. Biržuvėnų dvare (dalyvavo moksleiviai bei mokytojai iš
Luokės, Janapolės, Pavandenės mokyklų ir Platelių gimnazijos), vakaronės metu buvo
pristatytas rinkinys „Žemaitėška kūryba vakū lūpomis“ (leidinio sudarytojas ir konkurso
sumanytojas – Žemaitijos tarybos narys L. Gedvilas).
 Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos
Kaunatavos filiale gegužės 25 d. vyko skaitymai „Poezija sodų žydėjime žemaitiškai 2013“,
kur poetai žemaitiškai skaitė poeziją (Žemaitijos taryba tarpininkavo organizuojant šį renginį,
įsteigė atminimo dovanėles).
 Spalio 13 d. Tauragės r. savivaldybės kultūros centre įvyko baigiamasis Tarmių
metams skirtas renginys – folkloro šventė „Aš atdarysiu dainų skrynelę...“, kurios metu buvo
pristatytas Tauragės r. savivaldybės kultūros centro išleistas Tauragės krašto liaudies dainų
rinkinys ,,Tauragės krašto dainos“ (sudarytoja – Žemaitijos tarybos narė L. Kiltinavičienė,
Žemaitijos taryba teikė konsultacijas dėl plokštelės išleidimo, dainas padėjo atrinkti
Žemaitijos tarybos pirmininkė doc. R. Vildžiūnienė).
 Rengiama Juozo Pabrėžos knyga „Žemaičių kalba ir rašyba“.
Etnokultūrinio ugdymo plėtra. Žemaitijos taryba tarpininkavo organizuojant Luokės
seniūnijos „Auksinio elnio dvaro“ kaimo turizmo sodyboje „Žemaitijos regiono „Tramtatulio“
akademiją“ spalio 18 – 19 dienomis (organizavo Žemaitijos tarybos narė vaikų folkloro
ansamblio „Čiučiuruks“ vadovė R. Macijauskienė, dalyvavo Žemaitijos tarybos nariai L.
Šedvilas, L. Kiltinavičienė, J. Pabrėža ir EKGT specialistė Žemaitijos regionui S. Dacienė) –
teorinius-praktinius mokymus Žemaitijos regiono pedagogams, kultūros darbuotojams bei
vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių vadovams. Žemaitijos tarybos nariai stebėjo Lietuvos
vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ ir Lietuvos
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moksleivių liaudies dailės konkurso ,,Sidabro vainikėlis” Žemaitijos regiono rajoninių ir
regioninių turų peržiūras.
Tradicinių amatų plėtra ir sklaida. Nuo 2004 m. Plungės r. savivaldybės kultūros
centras vykdo projektą „Žemaitiškų tradicijų terpėje“, kurio tikslas – puoselėti ir populiarinti
žemaitiškas tautodailės tradicijas, lapkričio mėn. išėjo leidinys „Žemaitiškų tradicijų terpėje“
(Žemaitijos taryba teikė konsultacijas šio leidinio sudarymo ir projekto įgyvendinimo
klausimais, dalyvavo tautodailės parodų atidarymuose.
Kita. Vasario 3 dieną Žemaitijos nacionalinio parko Platelių dvaro svirne įvyko
praktinis seminaras „Žemaičių dainos ir Užgavėnės“, kuriame paskaitas skaitė Žemaitijos
tarybos pirmininkė, Klaipėdos universiteto docentė R. Vildžiūnienė, dalyvavo ir Žemaitijos
tarybos nariai. Liepos 5–11 d. Plungės rajone, Virkšų kaime, vyko VI vasaros etnologinė
stovykla, į kurią susirinko Klaipėdos universiteto folkloro ansamblio „Auksodis“ dalyviai iš
visos Lietuvos – mokytojai su savo mokiniais ir studentais, šeimos su vaikais ir kt. (stovyklos
kuratorė – Žemaitijos tarybos pirmininkė, ansamblio vadovė R. Vildžiūnienė, dalyvavo
Žemaitijos tarybos narės R. Macijauskienė, A. Kuprelytė, S. Dacienė). Žemaitijos tarybos
nariai rugsėjo 22 d. dalyvavo Baltų vienybės dienos, Saulės mūšio ir rudens lygiadienio
paminėjimuose ant Žemaitijos kalnų ir piliakalnių.
Mažosios Lietuvos taryba, vykdydama regiono etnokultūrinės veiklos stebėseną, daug
dėmesio skyrė etnokultūriniam ugdymui:
 Pagėgių kultūros centre vyko edukacinės pamokos, kurias vedė regioninės tarybos
narė A. Mikšienė, buvo organizuota moksleivių viktorina „Laivu – Nemunu po Mažosios
Lietuvos istoriją“;
 Šilutės kultūros ir pramogų centre ištisus metus vyko edukaciniai užsiėmimai „Iš
kartos į kartą“, Šilutės folkloro ansamblis „Verdainė“ ištisus metus moksleiviams vedė
užsiėmimus „Taip linksminosi mūsų senoliai“;
 Kintų Vydūno kultūros centre regioninės tarybos narė R. Tarvydienė paruošė
programą „Kuršmarių vėtrungė-vėlukas“;
 Smalininkuose ir Viešvilėje pilietiškumo pamokas organizavo Mažosios Lietuvos
tarybos narys A. Griškus ir Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras;
 Klaipėdos r. Dovilų etnokultūros centre regioninės tarybos narė L. Kerpienė
organizavo stovyklą „Lietuvininko sodyboje“;
 Klaipėdos m. etnokultūros centras Giruliuose organizavo regiono vaikų folkloro
ansamblių dalyviams tradicinę stovyklą „Vėlungis“ (skirtą Tarmių metams).
Tarmių metams skirti renginiai ir veiklos. Didžiulį darbą atliko Mažosios Lietuvos
tarybos pirmininkės pavaduotoja, Šilutės savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Vilma
Griškevičienė ir etnografai, vaizdžiai ir įdomiai visuomenei pristatydami beišnykstančią
regiono tarmę: 1) organizavo šeštadieninę lietuvininkų tarmės mokyklėlę; 2) paruošė
edukacinę programą „Po lietuvininko stubą špaceriojant“; 3) sukūrė filmą „Vėliju Jum gerą
giliukį, didelį stukį“, kuriame reta šišioniškių šnekta pasakojama apie regiono tradicijas ir
papročius (režisierė Dalia Babaliauskienė); 4) kartu su Klaipėdos universitetu pradėjo rengti
lietuvininkų tarmės žodyną. Be to, Šilutės kultūros ir pramogų centras gruodžio 6 d.
organizavo renginius, skirtus Tarmių ir Klaipėdos krašto jubiliejiniams metams įprasminti.
Pagėgių savivaldybės kultūros centre lapkričio 29 d. vyko konferencija „Mokėsi tarmę –
žinosi istoriją“.
2013 m. Mažosios Lietuvos regionui buvo ypač turtingi istorinių įvykių jubiliejinėmis
datomis. Sausio 15 d. visame regione vyko renginiai, skirti Didžiosios ir Mažosios Lietuvos
susijungimo 90-mečiui, surengtos fotografijų ir dokumentų parodos Pagėgiuose, Šilutėje,
Klaipėdoje, Smalininkuose, Viešvilėje, Juodkrantėje, vyko edukacinės programos ir
koncertai, pristatytas dokumentinis filmas „Išvadavimas“ ir Jono Vanagaičio almanachas
„Kovos keliais“, organizuotas tradicinis naktinis žygis „Klaipėdos sukilimo dalyvių keliais“
Priekulė–Klaipėda. Seime buvo pristatyta šiai datai skirta paroda „Kova dėl Klaipėdos –
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įvykiai ir žmonės“. Mažosios Lietuvos regionas minėjo ir Tilžės akto 95-metį: lapkričio 28 d.
Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“ ir Klaipėdos etnokultūros centras organizavo mokslo
populiarinimo seminarą „Laiko tiltu į Mažąją Lietuvą“, o Šilutės F. Bajoraičio viešojoje
bibliotekoje tą pačią dieną buvo pristatyta prof. D. Kauno knyga „Mažosios Lietuvos knygų
link: dokumentinio paveldo socialinėje aplinkoje sakytinė ir vaizdinė istorija“.
Folkloro festivaliai ir šventės. Klaipėdos, Šilutės, Pagėgių, Smalininkų etnokultūros
centrai Užgavėnių metu organizuoja regionui būdingą Šiupinio šventę. Birželio mėn. vyko
tradicinis tarptautinis folkloro festivalis Nidoje „Tek saulužė ant maračių“. Liepos mėn.
Klaipėdos rajono Dovilų etnokultūros centras jau eilę metų organizuoja folkloro festivalį
„Užaugau Lietuvoj“, Kintų Vydūno kultūros centras ir Drevernos kultūros namai – šventes
„Ant marių krantelio“. Rugpjūčio mėn. Pagėgių savivaldybės Šilgalių kaimo dvaro aikštėje
vyko regioninis folkloro festivalis „Gandrai, gandrai ga-ga-ga“, Juodkrantėje – „Pūsk,
vėjuži“. Jau keleri metai Rusnės salos bendruomenės organizuoja šiai vietovei būdingą šventę
„Šaktarpį“.
Tradicinių amatų plėtra ir sklaida. Kovo 26 d. ir rugsėjo 7 d. Pagėgių kultūros centras
organizavo konferencijas „Senieji Pagėgių krašto amatai“. Pagėgių savivaldybės kultūros
centras kartu su amatininkais, tautodailininkais ir moksleiviais organizavo vaikų amatų
jomarkėlį „Žiemos šauktuvės“, „Margas drūtas margučiukas“, rudens, kalėdines muges.
Visose regiono savivaldybėse vyko tautodailininkų parodos, Pagėgiuose – respublikinės
tautodailininkų parodos „Aukso vainikas“ rajoninis turas, Užgavėnių kaukių paroda, krašto
tautodailininkų paroda.
Etninė kultūra žiniasklaidoje. Šilutės nepriklausomas laikraštis „Šilutės naujienos“
kartu su Šilutės savivaldybe jau 10-ą kartą organizuoja geriausių metų renginių nominacijas
„Atverkime dvasios turtų skrynią“. Regioninės televizijos „Balticum“ laidose Klaipėdos
miesto etnokultūros centro renginius, edukacines programas bei krašto tradicijas žiūrovams
pristatinėjo regioninės tarybos pirmininkė N. Sliužinskienė ir narė V. Jankūnaitė. Tauragės
radijo klausytojams apie Šv. Martyno šventės tradicijas kalbėjo regioninės tarybos narė A.
Mikšienė. Regioniniai renginiai buvo aprašomi rajoniniuose laikraščiuose: Klaipėdos rajono
„Banga“, Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybės – „Šilokarčema“ ir „Pamarys“, Šilutės rajono
– „Šilutės naujienos“, Jurbarko rajono – „Šviesa“, Klaipėdos miesto – „Klaipėda“, Vakarų
regiono laikraštis „Vakarų ekspresas“, internetiniuose laikraščiuose siluteszinios.lt,
silutiskis.lt, tauragiskis.lt, jurbarkiskis.lt.
Kita. Birželio 7–9 d. Klaipėdos universitetas Humanitarinių mokslų fakultetas
organizavo Tarptautinę mokslinę konferenciją „Baltų kalbos ir kultūra“. Šilutės r. Usėnų
kaimo bendruomenės aktyvistai, moksleiviai entuziastingai dalyvavo ekspedicijoje, kurią
organizavo Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
(vadovavo regioninės tarybos narys prof. Rimantas Sliužinskas), jos medžiaga panaudota
kuriant Klaipėdos krašto konfesinio paveldo skaitmeninį archyvą.
Suvalkijos (Sūduvos) taryba surinko duomenis apie Tarmių metų įgyvendinimą
regione:
 Kauno rajono savivaldybė Raudondvario pilies dvaro rūmuose sausio 5–6 d.
organizavo respublikinį renginį – Tarmių metų sutiktuves su Tarmių metų ženklo pristatymu
ir Tarmiškos kūrybos konkurso baigiamąjį turą. Kauno tautinės kultūros centras surengė 15
Tarmių metams skirtų renginių ir konkursų.
 Marijampolės kraštotyros muziejus parengė spaudai knygą „Kapsų dainos“ pagal V.
Šlekio rankraščius. Marijampolės kultūros centras organizavo Tarmių metams skirtus vaikų
konkursus „Tramtatulis“: kovo 14 d. – Marijampolės savivaldybės, kovo 23 d. – Sūduvos
regiono.
 Vilkaviškio Kultūros centras organizavo Tarmių metams skirtą renginį „Žodį
pasivaikščioti išleisim, kad sugrįžtų“ A. ir R. Mecutų sodyboje (Sūduvos kraštui atstovavo
folkloro ansambliai „Sūduviai“ ir „Gražupis“, kitiems regionams – šiame krašte gyvenantys
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žemaičiai, dzūkai, aukštaičiai). Vilkaviškio krašto muziejus Sūduvos kraštui atstovavo Tarmių
metams skirtoje edukacinių programų mugėje Biržų krašto muziejuje su A. Mickevičienės
parengta programa ,,To sviestelio gardumas“. J. Basanavičiaus sodyba-muziejus Tarmių
metams birželio 8 d. surengė Sūduvos krašto folkloro festivalį „Žalias ąžuolėli“, rugpjūčio 8
d. ir rugsėjo 7 d. – Sūduvos krašto mėgėjų teatrų festivalį „Atžalynas“.
 Šakių rajono savivaldybė organizavo kelis Tarmių metų renginius: balandžio 13 d.,
tarmių vakarą, – „Ne naftalinas, o puikus aromatas“; gegužės 18 d. Zanavykų krašto
muziejuje – Tarmių metams skirtą Muziejų naktį ir Tarmių šventę „Kalbėkime gimtąja
kalba“, skirtą rajono mokyklų moksleiviams; birželio 15 d. – Kalbos dieną, skirtą Tarmių
metams; spalio 24 d. – mokslinę konferenciją Sūduvos regiono kultūros darbuotojams ir
mokytojams „Prigimtinė kultūra ir jos būsena”. Be to, buvo įgyvendinta edukacinė programa
„Gimtosios šnektos spalvos“, skirta vaikams ir jaunimui; projektas „Tarmė – tapatybės dalis“
(organizuota ekspedicija zanavykų žodyno IV tomo medžiagai rinkti, parengtas iliustruotas
tarmiškų posakių leidinys).
 Kalvarijos kultūros centras balandžio 1 d. paminėjo tarptautinę Teatro dieną, skirtą
Tarmių metams – vedėjai kalbėjo kapsų šnekta, mėgėjų teatrai vaidino spektaklius tarmiškai.
Rugsėjo 8 d. Kalvarijoje surengtas teatrų festivalis „Bičiuliai“, taip pat skirtas Tarmių metams
(teatras „Titnagas“ parengė scenarijų kapsų šnekta, tarmiškai suvaidinti 6 spektakliai). Minint
Tarmių metus, aktyviai prisidėjo Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka: joje buvo
surengta paskaita „Kalbėkime savo tarme“, bibliotekos Liubavo filiale – viktorina „Gimtųjų
tarmių pažinimas“, Radiškės filiale – popietė vaikams „Susirask savo tarmę“.
 Kazlų Rūdos viešoji biblioteka 2013 m. vykdė renginių ciklą „Tarmės – brangūs
akmenėliai lietuvių kalbos lobyne“. Kazlų Rūdos kultūros centras rugpjūčio 10 d. savo krašto
atstovus pristatė respublikiniame pasakorių konkurse Druskininkuose, rugsėjo 7 d. surengė
tradicinę šventę „Rugsėjo fiesta“, skirtą Tarmių metams.
 Prienų krašto muziejus tarmes populiarino per mokomąją programą „Pasakų
pasauly“, naudodamiesi tarmėmis įrašytų pasakų kompaktine plokštele „Laumiukai“.
Etnokultūrinio ugdymo plėtra:
 Vasario 25 d. surengtas Kalvarijos savivaldybės liaudies dailės konkursas „Sidabro
vainikėlis“. Kalvarijos vaikų dienos centre ,,Žiniukas“ vaikams etnokultūrinius edukacinius
užsiėmimus vedė Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narė Rasa Januškienė. Kalvarijos
savivaldybės viešoji biblioteka surengė paskaitas „Kalvarijos krašto senieji amatai ir
amatininkai“; edukacinius užsiėmimus-išvykas „Duonos kelias iki stalo“ (Prienų krašto
muziejuje) ir „Duonos kelias“ kaimo turizmo sodyboje „Suvalkijos dvaras“. Kalvarijos
savivaldybei įgyvendinant 2011-2014 m. etninės kultūros plėtros programą ir priemonių planą
buvo vykdomas tarptautinis projektas „Aktyvūs jauni žmonės atgaivina senovines tradicijas“,
kurį įgyvendino Kalvarijos savivaldybės (Lietuva), Suvalkų apskrities (Lenkija) ir Oziorsko
rajono (Rusija) administracijos (rugpjūčio 3–9 d. veikė kūrybinė stovykla Kalvarijos sav.
Jurgežerių k., kurioje Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos 14–18 metų jaunuoliai dalyvavo medžio
drožybos, dailės, keramikos, meninės fotografijos, etnokultūros studijose, eksponavo savo
darbus stovykloje ir Kalvarijos kraštiečių šventėje „Šypsausi savo kraštui“).
 Marijampolės kultūros centras rugpjūčio 6–10 d. organizavo vaikų folkloro stovyklą
„Ant kalno klevelis“;
 Šakių kultūros skyrius organizavo tradicinę regioninę vaikų ir jaunimo kankliavimo
stovyklą Patašinėje.
Festivaliai ir šventės. Šakių kultūros centras organizavo tarptautinį folkloro festivalį
„Šešupės malūnai“, tradicinę respublikinę liaudies muzikantų šventę „Gelgaudiškio
armonika“. Atlikta bendruomenių etnokultūrinės veiklos stebėsena, daugiausia analizuojant
Marijampolės savivaldybės veiklą: Taukaičių klojimo teatro „Gegnė“ bei Taukaičių
bendruomenė tradiciškai organizuoja Užgavėnes, Sekmines, Žolinę, Klojimo teatro šventes;
Igliaukos bendruomenė ir tautinių šokių kolektyvas „Tryptukas“ organizuoja kalendorines,
67

šokių šventes; stiprėja Šunskų seniūnijos veikla, orientuota į krašto etnokultūros puoselėjimą
(pvz., tradicinė „Duonos“ šventė Karužų kaime); Sasnavos laisvalaikio salės teatras
„Jaunuolynas“ rengia kalendorines šventes; Varnupių kaimo bendruomenė liepos 20–21 d.
surengė 7-tą „Kirvakalnio festivalį“.
Etninės kultūra regioninėje žiniasklaidoje. Ryškiausias Marijampolės regioninio
laikraščio „Suvalkietis“ ir regioninės Marijampolės televizijos žurnalistų indėlis į Sūduvos
etninių tradicijų puoselėjimą ir išsaugojimą – jie apibendrino ir įamžino visas svarbiausias
Sūduvos šventes, renginius, žymiausius tautodailininkus, etnokultūros darbuotojus (renginiai
anonsuoti ir pristatyti internetiniame tinklapyje www.suduvosgidas.lt).
Tradicinių amatų plėtra ir sklaida:
 Šakių savivaldybė įsteigė Gelgaudiškio amatų centrą, kur pirmiausiai buvo įkurti
knygrišyklos ir siuvimo cechai;
 Parengta Ritinių bendruomenės centro edukacinė sūrių gamybos programa;
 Regione organizuotos tradicinių amatų mugės: Gelgaudiškyje „Stasiuko mugė“ ,
amatų šventė Plokščiuose „Senieji amatai – jaunoms rankoms“, Kaune balandžio 27 d. –
tautodailės mugė, rugsėjo 27 d. – kulinarinio paveldo ir amatų pristatymas Derliaus šventėje.
Lukšių kultūros centras Zyplių dvare organizavo parodas (Ričardo Vaino drožybos, Onutės
Surdokienės karpinių, Aidos Šešelgienės riešinių), čia vyko tautodailininkų pleneras-stovykla
„Zyplių žiogai“, respublikinis neįgaliųjų keramikos pleneras ir kt.;
 Birželio 22 d. Kalvarijos parke prie Šešupės prisimintos šienapjūtės tradicijos (vyrai
dalgius plakė, pradalges ant žemės guldė, moterys lauknešėlius nešė, buvo pagerbti Jonai,
uždegtas Joninių laužas, išplukdyti vainikai);
 Tautinis paveldas buvo pristatytas įvairių muziejų programose ir renginiuose:
Vilkaviškio muziejuje per edukacines programas „To sviestelio gardumas“, ,,Kaip gyveno
mūsų senoliai“, ,,Suvalkietiškas tautinis kostiumas“; Zanavykų krašto muziejus kasmet rengia
lietuviškų tradicijų populiarinimo, aiškinimo vaikams ir jaunimui popietes, kaukių gaminimo
pamokas, parodas ir šventes; Prienų krašto muziejus parengė ir įgyvendino kultūrinius
bendradarbiavimo projektus su Alksniakiemio, Naujosios Ūtos, Šilavoto, Veiverių ir kt.
bendruomenėmis, su Švietimo centru tęsė pedagogų kvalifikacijos kėlimo seminarus
„Lietuvių etninės kultūros vertybės. Ugdymo turinio kaitos galimybės“ (su duonos kepimo,
linų apdirbimo, audimo ir kt. mokymais); Marijampolės kraštotyros muziejaus parengė ir
išleido tekstilės rinkinio katalogą „Suvalkiečių galvos ir pečių apdangalai“.
Kita regioninių tarybų veikla
Aukštaitijos regiono taryba, gavusi skundą dėl folkloro ansamblio „Šeduva“ vadovės E.
Brajinskienės atleidimo, du kartus (2013-02-18, raštas Nr. S-A-3; (Nr. S-A-4) kreipėsi į
Radviliškio rajono savivaldybės administraciją ir į tarybą dėl folkloro ansamblio „Šeduva“
likimo. Iš Radviliškio rajono mero gautas galutinis atsakymas, kad folkloro ansamblio veikla
tebevyksta, o 2014 m. biudžete bus numatytos lėšos folkloro kolektyvo vadovo etatui (201304-03, Nr. S-1150-(8.14). Spalio mėn. teikta rekomendacija Pasvalio rajono savivaldybės
administracijai dėl Pasvalio krašto premijos skyrimo Pasvalio kultūros centro folkloro
ansambliui „Rags“ (Nr. S-A-9). Lapkričio mėn. teikta rekomendacija Kultūros tarybai dėl
Dalios Savickaitės kandidatūros į Kultūros ir meno sričių ekspertų atranką (Nr. S-A-11).
Gruodžio mėn. teikta rekomendacija Panevėžio rajono savivaldybės administracijai dėl
paramos L. Čirvinskienės knygai „Iš atminties aruodų: prisiminimai“ (Nr. S-A-12). EKGT
specialistė Aukštaitijos regionui per 2013 m. suteikė 38 konsultacijas regiono kultūros,
švietimo įstaigoms, amatininkams, verslininkams, tautodailininkams, kaimo turizmo sodybų
verslininkams, folkloro kolektyvams, savivaldybių administracijoms, turizmo informacijos
centrams įvairiais etninės kultūros klausimais.
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Dzūkijos (Dainavos) taryba atliko eksperto, konsultanto ir patarėjo vaidmenį Dzūkijos
(Dainavos) etnografiniame regione – teikė konsultacijas krašto amatininkams,
tautodailininkams, folkloro kolektyvams, kultūros darbuotojams, pedagogams ir kitiems,
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 64
konsultacijos. Taip pat buvo teikta metodinė pagalba Saugomų teritorijų direkcijoms dėl
etnografinės, istorinės medžiagos panaudojimo galimybių rengiant informaciją stendams,
informaciniams leidiniams, lankytojų centrų ekspozicijoms, teikiant informaciją žiniasklaidai,
skleidžiant gerąją patirtį, vedant ekskursijas ir t. t.
Dzūkijos (Dainavos) taryba gegužės 24 d., surengusi posėdį Šalčininkuose, aplankė
Turgelių kaimą ir apylinkes (Pavlovo Respubliką, Turgelių P. K. Bžostovskio vid. m–los
muziejų, rusų bendruomenę Michnovo kaime).
Žemaitijos taryba. Žemaitijos tarybos nario V. Jocio iniciatyva gruodžio mėn. išėjo
rinkinys „Žemaičių kultūros savastys: epochų jungtys“, skirtas Tarmių metams, Dariaus ir
Girėno skrydžio 80 metų, 1863 m. sukilimo 150 metų, Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejui
paminėti.
Suvalkijos (Sūduvos) taryba lapkričio 8 d. posėdyje nutarė siūlyti EKGT tęsti darbą su
Savivaldybių asociacija, ieškant galimybių steigti savivaldybėse etninės kultūros specialistų
etatus.
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III. EKGT BIUDŽETINIAI ASIGNAVIMAI 2013 M. IR JŲ PANAUDOJIMAS
Etninės kultūros globos tarybos veiklos tikslai ir uždaviniai įgyvendinami vykdant
valstybės biudžeto programą „Etninės kultūros valstybinė globa“.
Šiai programai vykdyti 2013 m. EKGT išlaidų sąmatoje patvirtinta 355,0 tūkst. Lt
asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui – 252,0 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokoms – 66,3
tūkst., o turėjo būti 78,1 tūkst. Lt, kitoms išlaidoms – 36,7 tūkst. Lt. Materialiojo ir
nematerialiojo turto įsigijimui lėšų neskirta. 2013 m. eigoje ne kartą buvo tikslinta išlaidų
sąmata: keisti ryšių paslaugų, prekių, komandiruočių, nuomos, komunalinių paslaugų išlaidų
straipsniai. Sutaupius darbo užmokesčio lėšų dėl darbuotojų ligos, nėštumo ir gimdymo
atostogų, buvo mažinami įsiskolinimai už ryšio, nuomos, komunalines paslaugas, įsigytos
antivirusinių programų licenzijos.
Išlaidų pasiskirstymas 2013 m. gruodžio 31 d. pagal išlaidų straipsnius
E
N

Straipsnio
pavadinimas

Sąmata
tūkst. Lt

Panaudota
tūkst. Lt

1
2
3
4
5
6
7

Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Ryšių paslaugos
Spaudos prenumerata
Prekės (kanceliarinės ir kt.)
Komandiruotės
Ilgalaikio turto (patalpų)
nuoma
Kvalifikacijos kėlimas
Komunalinės paslaugos
Kitos paslaugos (valymo ir
kt.)
t. t. EKGT nariams už
posėdžius
Darbdavių socialinė parama
Ilgalaikis turtas
(antvirusinių licenzijų
palaikymas)
Iš viso:

241,3
74,7
3,6
0
0,8
0,2
15,5

241,3
74,7
3,6
0
0,8
0,2
15,5

100
100
100
100
100
100
100

0,3
6,8
11,5

0,3
6,8
11,5

100
100
100

6,3

6,3

100

0
0,3

0
0,3

0
100

355,0

355,0

100,0

8
9
10

11
12

Nepanaudota
tūkst. Lt

Įvykdyta
proc.

Per visus išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius liko nepanaudota 33,79 Lt. 2013
m. gruodžio 31 d. biudžetinių lėšų likutis – 0,00 Lt. 2013 m. sausio 1 d. nebiudžetinės
sąskaitos lėšų likutis – 524,47 Lt. Paramos iš kitų šaltinių 2013 m. gauta 318,17 Lt (tai VMI
pervesti 2 % nuo sumokėto GPM ). Per 2013 m. iš kitų finansavimo šaltinių buvo panaudota:
kvalifikacijos kėlimui – 450,00 Lt, atsargoms (gėlių puokštė) – 50,0 Lt. 2013 m. gruodžio 31
d. lėšų likutis iš kitų šaltinių – 342,64 Lt. 2013 m. vykdant valstybės biudžeto programą
Etninės kultūros valstybinė globa, lėšos panaudotos pagal paskirtį. EKGT 2013 m. valstybės
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pateiktas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.
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Lėšų trūkumas yra svarbiausia EKGT veiklą ribojanti problema. EKGT metiniai
asignavimai yra mažiausi lyginant su kitomis Seimui atskaitingomis institucijomis –
pagal Valstybinio audito ataskaitoje „Seimui atskaitingų institucijų, veikiančių kultūros
srityje, veikla“ (2012 mėn. gegužės 17 d. Nr. VA-P-50-2-6) pateiktus duomenis, EKGT lėšos
2009–2011 m. sudarė tik 1,7 % visoms audituotoms septynioms institucijoms skiriamų
biudžeto lėšų. Negana to, prasidėjus krizei, EKGT asignavimai dėl neaiškių priežasčių buvo
sumažinti labiausiai: 2010–2011 m. – net 50 % (315 tūkst. Lt), 2012–2013 m. – 44 %
(padidinus iki 355 tūkst. Lt).
Siekiant pagerinti EKGT finansinę situaciją, ne kartą buvo kreiptasi raštu į LR Seimą ir
Finansų ministeriją prašant padidinti EKGT asignavimus 2013 metams (raštai 2012-05-29 Nr.
S-48-1, 2012-05-31 Nr. S-48-2, 2012-10-30 Nr. S-72, 2012-12-17 Nr. S-92). LR Seimo
Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas 2012-11-07 nutarė siūlyti padidinti EKGT 2013-ųjų
metų biudžeto asignavimus 239 tūkst. Lt suma. Šiam siūlymui 2012-11-09 pritarė ir
pagrindinis šiuo klausimu LR Seimo Biudžeto ir finansų komitetas. Abiejų komitetų siūlymus
LR Seimas pateikė Vyriausybei, tačiau, koreguojant Lietuvos Respublikos 2013-ųjų metų
biudžeto projektą, Vyriausybė neatsižvelgė į siūlymus padidinti EKGT asignavimus. Dėl to
EKGT 2012-12-17 Nr. S-92 vėl kreipėsi į LR Seimą, prašydama padidinti 2013 m.
asignavimus, bet 2012-12-20, tvirtinant Lietuvos Respublikos biudžetą, į EKGT poreikius
atsižvelgta nebuvo.
Pagal 2013 m. EKGT vykdomai programai „Etninės kultūros valstybinė globa“ skirtas
lėšas (355 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 252 tūkst. Lt), atėmus soc. draudimo įmokas
(78 tūkst. Lt), EKGT biudžete visoms kitoms būtinoms išlaidoms liktų gerokai per maža suma
– tik 25 tūkst. Lt, todėl net metų sąmatoje soc. draudimo įmokoms buvo numatyta mažesnė
suma – 66,3 tūkst. Lt. Pagal minimaliausius poreikius, atsisakant EKGT ekspertinei veiklai
(tyrimams) bei jos sklaidai reikalingų lėšų (nors tai turėtų būti pagrindinė EKGT veikla),
turėtų būti mažiausiai apie 80 tūkst. Lt. Prašant trūkstamos minimaliausios sumos – 55 tūkst.
Lt – EKGT veiklai užtikrinti, EKGT kreipėsi 2013-03-19 raštu Nr. S-35 į Ministrą Pirmininką
Algirdą Butkevičių, o 2013-03-21 raštu Nr. S-41 – į Seimo valdybą prašydama padėti
išspręsti keblią EKGT finansinę situaciją. Atsiliepiant į šį prašymą, Seimo valdyba 2013-0325 raštu Nr. 62-1178 kreipėsi į Vyriausybę, tačiau Finansų ministerija 2013-04-11 raštu Nr.
((2.43-02)-5K-1307009)-6K-1303484 atsakė, kad Lietuvos Respublikos 2013 metų biudžetas
jau patvirtintas ir jo keisti negalima, o Finansų ministerija nedisponuoja „kitais lėšų rezervais,
kurių pagrindu galėtų būti priimti sprendimai padidinti atskirų sričių ar institucijų
asignavimus“.
Dėl EKGT lėšų trūkumo 2013 m. buvo nutrauktas mokėjimas Tarybos nariams už
posėdžius, atsisakyta patalpų valymo ir kitų paslaugų, iki visiško minimumo sumažintos
komandiruotės, teko skolintis daugiafunkcį spausdintuvą iš Lietuvių etninės kultūros
draugijos sugedus vieninteliam EKGT dauginimo aparatui (įsigytam 2001 m.). Tačiau,
nepaisant visų drastiškų taupymo būdų, EKGT 2013 m. liko skolinga 12,8 tūkst. Lt.
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IŠVADOS IR SIŪLYMAI
2013-ieji metai buvo baigiamieji šios kadencijos EKGT veiklos metai.
Iš viso surengti 9 EKGT posėdžiai, tarp EKGT posėdžių darbas vyko EKGT sudarytose
ekspertų darbo grupėse, kurios iš viso surengė 2 posėdžius.
EKGT teritoriniai padaliniai etnografiniuose regionuose – Aukštaitijos, Žemaitijos,
Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos (Sūduvos) ir Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros
globos tarybos – surengė 19 posėdžių: po 4 – Aukštaitijos, Mažosios Lietuvos, Suvalkijos
(Sūduvos) ir Dzūkijos (Dainavos) tarybos, 3 – Žemaitijos taryba. Papildomai įvyko 1 bendras
regioninių tarybų atstovų posėdis Alytuje.
2012 m. EKGT nutarimu patvirtino 1 teisės aktą, pateikė siūlymus keisti 3 teisės aktus,
parengė (ar prisidėjo rengiant) 1 naują teisės akto projektą.
EKGT pagal 19 temų buvo suplanavusi 48 darbus, iš kurių 9 darbai liko
neįgyvendinti dėl lėšų trūkumo, bet papildomai buvo atlikta 11 neplaninių darbų (iš viso
223 veiklos produktai2). Ypač daug dėmesio skirta etnografinių regionų globai (60 veiklos
produktų), tarmių gyvajai tradicijai, etnokultūrinio ugdymo plėtrai (26-24 veiklos produktai);
pakankamas dėmesys skirtas (20-10 veiklos produktai) nematerialaus etnokultūrinio paveldo
globai, Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2010–2014 m. įgyvendinimo
koordinavimui, Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo priežiūrai, etninės kultūros
integravimui į bendrąją kultūros politiką; kitoms temoms teko mažiau veiklos produktų (10-2)
– EKGT rekomendacijoms, EKGT sudėties kaitai ir kitiems sprendimams dėl EKGT narių bei
sekretoriato, Jono Basanavičiaus premijos naujų nuostatų parengimui, etninei kultūrai
skiriamo valstybinio finansavimo analizei, lietuvių etninės kultūros globai bei plėtrai
užsienyje, EKGT 2012 m. veiklos ataskaitai.
Pagal temą Etninės kultūros plėtros valstybinė programa 2010–2014 m. atlikti 3
planiniai darbai (iš viso 11 veiklos produktų) – tema svarstyta EKGT 2 posėdyje ir regioninių
tarybų 5 posėdžiuose, paviešintas 1 EKGT nutarimas, pateiktas 1 EKGT raštas,
bendradarbiauta su KM ir savivaldybėmis.
Pagal temą Etninės kultūros plėtros integravimas į bendrąją kultūros politiką
Lietuvoje atliktas 1 planinis darbas ir atlikti 2 neplaniniai darbai (iš viso 10 veiklos produktų)
– tema svarstyta EKGT 3 posėdžiuose ir regioninių tarybų 2 posėdžiuose, pateikti 3 EKGT
raštai (dėl teisės aktų projektų), Aukštaitijos regioninė taryba teikė 1 rekomendaciją,
bendradarbiauta su Seimu, Vyriausybe.
Pagal temą Etninei kultūrai skiriamas valstybinis finansavimas atliktas 1 planinis
darbas (8 veiklos produktai) – tema svarstyta EKGT 4 posėdžiuose, Dzūkijos (Dainavos)
regioninėje taryboje – 1 posėdyje, pateikti 2 raštai Vilniaus m. savivaldybei.
Pagal temą Etnografinių regionų globa atlikti 8 planiniai ir 1 neplaninis darbas ir 1
planinio darbo nepavyko įgyvendinti dėl lėšų trūkumo (iš viso 60 veiklos produktų) – tema
svarstyta EKGT 14 posėdžių ir regioninių tarybų 33 posėdžių, 1 bendrame regioninių tarybų
atstovų posėdyje, surengta 1 diskusija ir 1 konferencija, pateikti 7 EKGT raštai, Aukštaitijos
regioninės tarybos pateikti 2 raštus ir 1 rekomendaciją. Bendradarbiauta su Seimu, VLKK,
mokslininkais, regionuose veikiančiomis etninės kultūros veiklos institucijomis ir
nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybėmis. Vyko susitikimai, diskusijos.

2

Terminas produktas pasirinktas vadovaujantis Valstybės kontrolės naudojama terminija vertinant
EKGT ir kitų institucijų veiklą.
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Pagal temą Tarmių gyvoji tradicija atlikti 3 planiniai darbai (iš viso 26 veiklos
produktai) – tema svarstyta išplėstiniame Tarmių grupės 1 posėdyje, EKGT 6 posėdžiuose,
regioninių tarybų 4 posėdžiuose, 1 bendrame regioninių tarybų atstovų posėdyje, pateikti
EKGT 2 raštai, bendradarbiauta su Seimu, VLKK, KM, ŠMM, mokslo ir studijų
institucijomis, kultūros ir švietimo įstaigomis regionuose, savivaldybėmis, nevyriausybinėmis
organizacijomis .Vyko renginiai, konferencijos, diskusijos.
Pagal temą Etninės kultūros ugdymo plėtra atlikti 5 planiniai ir 1 planinio darbo
nepavyko įgyvendinti dėl lėšų trūkumo (iš viso 24 veiklos produktai) – ši tema svarstyta
EKGT 6 posėdžiuose ir regioninių tarybų 3 posėdžiuose, pateikti EKGT 4 raštai, glaudžiai
bendradarbiauta su UPC, ŠMM, vyko pasitarimai, diskusijos.
Pagal temą Etninės kultūros specialistų rengimas atliktas 1 planinis darbas (iš viso 4
veiklos produktai) – pateikti 3 EKGT raštai. EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė ir EKGT
Švietimo grupės vadovė D. Vyčinienė susitiko su ŠMM viceministre G. Krasauskienė dėl
etnomuzikologų rengimo LMTA perspektyvų.
Pagal temą Tautinio paveldo produktų įstatymas atlikti 2 planiniai darbai ir 1
neplaninis darbas (iš viso 14 veiklos produktų) – tema svarstyta EKGT 6 posėdžiuose ir 1
Aukštaitijos tarybos posėdyje, pateikti 6 EKGT raštai, regioninės tarybos teikė rekomendaciją
ŽŪM ir VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai skirti
Sėkmingiausio tradicinio amatininko konkurso nominacijas.
Pagal temą Nematerialaus etnokultūrinio paveldo globa atlikti 6 planiniai ir 1
neplaninis darbas ir 3 planinių darbų nepavyko įgyvendinti dėl lėšų trūkumo (iš viso 19
veiklos produktų) – tema svarstyta EKGT 9 posėdžiuose ir pateikti 7 EKGT raštai.
Bendradarbiauta su Seimu, Prezidentu, Vyriausybe, SADM ir kitomis valstybinėmis
institucijomis, mokslo ir kultūros įstaigomis.
Pagal temą Etninės kultūros sklaidos žiniasklaidoje atlikti 2 planiniai darbai, 1
planinio darbo nepavyko įgyvendinti dėl lėšų trūkumo (iš viso 2 veiklos produktai) – tema
svarstyta EKGT 1 posėdyje ir pateiktas 1 EKGT raštas „Dėl etninės kultūros renginių
transliavimo per LRT 2013 metais“, adresuotas LRT tarybos pirmininkui D. Radzevičiui,
LRT generaliniam direktoriui A. Siaurusevičiui.
Pagal temą Tradicinių švenčių statusas atliktas 1 planuotas darbas (9 veiklos produktai)
– tema svarstyta EKGT 4 posėdžiuose ir 1 Mažosios Lietuvos regioninės tarybos posėdyje,
pateikti 4 EKGT raštai, parengti siūlymai dėl 1 teisės akto keitimo ir dėl 1 teisės akto projekto
tobulinimo, bendradarbiauta su Seimo, ŠMM, Vilniaus miesto savivaldybe. Ypač didelis
dėmesys buvo skirtas Vilniaus m. siekiant sugrąžinti lietuvybę ir lietuviškas tradicijas į
svarbiausias kalendorines šventes.
Pagal temą Jono Basanavičiaus premija atliktas 1 neplaninis darbas (4 veiklos
produktai) – tema svarstyta EKGT 2 posėdžiuose ir pateikti 4 EKGT raštai, parengtas ir
pateiktas Vyriausybei EKGT patvirtintas naujas premijos nuostatų projektas.
Pagal temą Lietuvių etninės kultūros globa bei plėtra užsienyje, EKGT 2013 m.
strateginis veiklos planas, EKGT rekomendacijos, EKGT sudėties kaita, EKGT 2012 m.
ataskaita atlikti 4 planiniai ir 6 neplaniniai darbai ir (iš viso 32 veiklos produktų) – temos
svarstytos EKGT 4 posėdžiuose ir regioninių tarybų 5 posėdžiuose, pateikta 11 EKGT raštų,
pateiktos 8 rekomendacijos. Pagal temą Lietuvių etninės kultūros globa bei plėtra užsienyje
dėl lėšų trūkumo nepavyko įgyvendinti nė vieno planinio darbo.
Pagal temą EKGT 2013 m. ataskaita atliktas 1 darbas (2 veiklos produktai) – tema
svarstyta EKGT 1 posėdyje, pateiktas 1 raštas.
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Siekdama įgyvendinti savo uždavinius, EKGT bendradarbiavo su LR Seimu
(daugiausia su ŠMKK), Seimui atskaitingomis institucijomis (VLKK), LR Prezidente,
Ministro pirmininko tarnyba, ministerijomis (KM, ŠMM, SADM, FM, ) ir joms pavaldžiomis
institucijomis, LRT ir kitomis žiniasklaidos priemonėmis, mokslo institutais, aukštosiomis
mokyklomis, kultūros centrais, muziejais ir kitomis kultūros įstaigomis, nacionaliniais ir
regioniniais parkais, ugdymo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, visomis
savivaldybėmis.
Svarbiausia EKGT veiklą ribojanti problema – lėšų trūkumas: EKGT biudžetiniai
asignavimai 2013 m. sudarė tik 56 % lyginant su 2008 m. (2008 m. buvo skirta 630 tūkst. Lt,
o 2013 m. – tik 355 tūkst. Lt). EKGT funkcionavimas ženkliai apsunkintas, nes: 1) iki
minimumo sumažintos galimybės vykdyti ekspertinę funkciją, nesudarytos galimybės EKGT
vykdyti savo įsipareigojimus įgyvendinant įvairias valstybines programas (sumažinus tam
skirtas lėšas 100 %); 2) trūksta lėšų EKGT sekretoriato darbui užtikrinti, patalpų nuomai ir
išlaikymui, kitoms būtiniausioms išlaidoms.
SIŪLYMAI


1. Bendradarbiaujant su Kultūros ministerija parengti ir patvirtinti ilgalaikę Etninės
kultūros plėtros valstybinę programą, koordinuoti jos įgyvendinimą;



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



3. Padidinti EKGT biudžetinius asignavimus skiriant lėšų ekspertinei veiklai ir EKGT
sekretoriato darbo užtikrinimui.
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PRIEDAI
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1 priedas
ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS NARIAI 2009–2013 m. kadencijai,
patvirtinti LR Seimo 2009 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. XI-436 (Žin., 2009, Nr.117-4995)

Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos

1.

Vytautas Tumėnas

Daktaras, LII mokslo darbuotojas

2.

Irena Seliukaitė

KM Regionų kultūros skyriaus vedėja

3.

Jonas Jakaitis

4.

Rolandas Zuoza

5.
6.

A. E. Paslaitis
Jonas Rudzinskas

7.

Rimantas Astrauskas

Daktaras, docentas, AM Teritorijų
planavimo, urbanistikos ir
architektūros departamento vadovas,
architektas
ŠMM Vaikų ir jaunimo socializacijos
departamento direktorius
Architektas, LMKA narys
Lietuvos tautodailininkų sąjungos
pirmininkas
Daktaras, LMTA Etnomuzikologijos
katedros docentas

8.

Daiva Vyčinienė

9.

Jūratė Šemetaitė

Daktarė, docentė, LMTA
Etnomuzikologijos katedros vedėja

17.

LLKC Kultūros skyriaus folkloro
poskyrio vadovė
Austė Nakienė
Daktarė, LLTI vyresnioji mokslo
darbuotoja
Paulius Vaidotas Subačius Daktaras, VU profesorius, Lietuvių
katalikų mokslo akademijos Centro
valdybos pirmininkas
Rasa Paukštytė-Šaknienė Daktarė, LII vyresnioji mokslo
darbuotoja
Dalia BernotaitėLietuvos dailės muziejaus Liaudies
Beliauskienė
meno tyrimo centro saugotojatyrinėtoja
Dalia Urbanavičienė
Daktarė, LMTA Muzikologijos
instituto Etnomuzikologijos skyriaus
vyresn. mokslo darbuotoja, EKGT
pirmininkė
Libertas Klimka
Daktaras, LEU profesorius
Inija Trinkūnienė
Lietuvos socialinių tyrimų centro jaun.
mokslo darbuotoja
Jonas Vaiškūnas
Molėtų krašto muziejaus etnografas

18.

Ona Drobelienė

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

Etnografė, Dzūkijos (Dainavos)
regioninės etninės kultūros globos
tarybos pirmininkė

1. Deleguojanti
institucija
LR Seimo ŠMKK
teikimu
Ministro pirmininko
teikimu
Ministro pirmininko
teikimu

Ministro pirmininko
teikimu
LMKA teikimu
LMKA teikimu
Lietuvos universitetų
rektorių konferencijos
teikimu
Lietuvos universitetų
rektorių konferencijos
teikimu
LLKC teikimu
LLTI teikimu
Lietuvių katalikų
mokslo akademijos
teikimu
LII teikimu
LMA teikimu

LEKD teikimu

LKD teikimu
LRS teikimu
Aukštaitijos tarybos
teikimu
Dzūkijos (Dainavos)
tarybos teikimu
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19.

Zigmas Kalesinskas

20.

Rūta Vildžiūnienė

21.

Nijolė Sliužinskienė

Suvalkijos (Sūduvos) regioninės
etninės kultūros globos tarybos
pirmininkas, VšĮ „Raudondvario
Dvaras“ direktoriaus pavaduotojas –
Menų inkubatoriaus vedėjas
KU Menų fakulteto Muzikos teorijos ir
istorijos katedros docentė
Mažosios Lietuvos tarybos pirmininkė,
Klaipėdos m. savivaldybės
Etnokultūros centro direktorė

Suvalkijos (Sūduvos)
tarybos teikimu

Žemaitijos tarybos
teikimu
Mažosios Lietuvos
tarybos teikimu

Pastaba: kitos kadencijos EKGT nariai patvirtinti Seimo nutarimu 2013 m. gruodžio 19 d. Nr.
XII-713 (Žin., 2013.12.30, Nr. 140-7093).
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2 priedas
EKGT PADALINIŲ – REGIONINIŲ TARYBŲ – SUDĖTIS 2013 M.
AUKŠTAITIJOS TARYBOS NARIAI
Eil.
Nr.

Delegavo

Vardas, pavardė

Pareigos

ŽIEMGALOS IR UPYTĖS SUBREGIONAS
1.

Biržų r. savivaldybė

Lina Vireliūnienė

Biržų r. savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėja

2.

Joniškio r. savivaldybė

Liucija Bertulienė

Joniškio r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji
specialistė

3.

Kupiškio r. savivaldybė

Violeta Aleknienė

Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė

4.

Pakruojo r. savivaldybė

Zita Kapučinskienė

Pamūšio kultūros namų meno vadovė

5.

Panevėžio m. savivaldybė

Lina Vilienė

Panevėžio kraštotyros muziejaus Etninės kultūros sk. vyriausioji
muziejininkė

6.

Panevėžio r. savivaldybė

Remigijus Vilys

Panevėžio r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vyriausias specialistas

7.

Pasvalio kultūros centras

Daiva Adamkevičienė

Pasvalio kultūros centro etninės kultūros specialistė

8.

Radviliškio r. savivaldybė

Kristina Kacevičienė

Radviliškio r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji
specialistė

9.

Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės
pagrindinė mokykla

Ramutė Kežienė

Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos mokytoja
ekspertė

10.

Lietuvos maironiečių draugija

Eugenijus Urbonas

Lietuvos maironiečių draugijos pirmininkas

11.

„Žiemgalos“ draugija

Rasa Ališauskienė (iki

Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus direktorė
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balandžio mėn.)
SĖLOS IR NALŠIOS SUBREGIONAS
12.

Anykščių r. savivaldybė

Regina Stumburienė

Anykščių kultūros centro etnografė

13.

Ignalinos r. savivaldybė

Marija Kirkienė (iki
balandžio mėn.)

Ignalinos Kultūros ir sporto centro Etninės ir muziejinės veiklos skyriaus
etnografė

14.

Molėtų r. savivaldybė

Jonas Vaiškūnas

Molėtų krašto muziejaus Etnografinės sodybos ir dangaus šviesulių stebyklos
vedėjas

15

Rokiškio r. savivaldybė

Petras Blaževičius
(pirmininkas iki 201304-09)

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

16.

Švenčionių r. savivaldybės administracijos
kultūros skyrius

Alytė Šiekštelienė (iki
balandžio mėn.)

Nalšios muziejaus direktorė

Danutė Vigelienė (nuo
gegužės mėn.)

?

17.

Visagino m. savivaldybė

Violeta Abarienė

Visagino kultūros centro direktoriaus pavaduotoja

18.

Utenos r. savivaldybė

Elena Kiškienė

Vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ folkloro ansamblio „Kupolytė“ vadovė,
muzikos mokytoja ekspertė

19.

Utenos r. savivaldybė

Zita Mackevičienė
(pirmininkė nuo 201304-09)

Utenos r. savivaldybės Kultūros sk. vyriausioji specialistė

20.

Zarasų r. savivaldybė; Sėlių kultūros bendrija
„Sėla“

Rimutė Vitaitė

Zarasų r. savivaldybės Kultūros centro etninės veiklos skyriaus vedėja

21.

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro
regioninio parko direkcija

Sigutė Mudinienė

Informacijos ir kultūros paveldo skyriaus vyresnioji specialistė (kultūrologė)

22

Rytų aukštaičių sambūris

Algirdas Svidinskas

Rytų aukštaičių sambūrio seniūnas

DELTUVOS IR NERIES SUBREGIONAS
79

23.

Jonavos r. savivaldybė

Daiva Medvedevienė

Jonavos rajono savivaldybės Kultūros centro režisierė-etnografė

24.

Kaišiadorių r. savivaldybė

Gintarė Daunoraitė

Kaišiadorių muziejaus muziejininkė

25.

Kauno r. savivaldybė administracijos Kultūros,
švietimo ir sporto skyrius

Jolanta Balnytė

Kauno r. Neveronių kultūros centro meno vadovė

26.

Kėdainių r. savivaldybė

Kęstutis Stadalnykas

Kėdainių r. savivaldybės Švietimo ir kultūros departamento Kultūros ir
sporto skyriaus vedėjas

27.

Širvintų r. savivaldybė

Laimutė Bikulčienė

Širvintų kultūros centro etninės kultūros specialistė

28.

Širvintų r. savivaldybė

Vita Majerienė

Širvintų r. savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis
skyriaus vedėja

29.

Ukmergės r. savivaldybės administracijos
Kultūros skyrius

Vilma MulevičiūtėSabaliauskienė

Ukmergės kultūros centro specialistė etninei kultūrai

DZŪKIJOS (DAINAVOS) TARYBOS NARIAI
Eil.
Nr.

Delegavo

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Alytaus m. savivaldybė

Vytuolis Valūnas

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
vedėjas

3.

Birštono savivaldybė

Juozas Aleksandravičius

Birštono savivaldybės mero pavaduotojas

4.

Druskininkų savivaldybė

Ingrida Griniūtė

Druskininkų savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė
turizmui ir kultūrai

5.

Lazdijų r. savivaldybė

Rasa Kazlauskienė

Lazdijų r. savivaldybės administracijos Švitimo, kultūros ir sporto sk.
vedėjo pavaduotoja

6.

Šalčininkų r. savivaldybė

Regina Markevič

Šalčininkų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus
vedėja
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7.

Varėnos r. savivaldybė

Regina Svirskienė

Varėnos r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto sk. vedėjo pav.

8.

Alytaus dailiųjų amatų mokykla

Eglė Liškevičienė

Alytaus dailiųjų amatų mokyklos dailiųjų metalo dirbinių profesijos
mokytoja

9

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių
valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Dalia Blažulionytė

Kultūros paveldo skyriaus vedėja

Pavaduoja Algimantas Černiauskas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Merkinės informacijos centro vedėjas

10

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos

Ona Drobelienė

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos
vyr. specialistė

11.

Dzūkų kultūros draugija

Vygandas Čaplikas

Dzūkų kultūros draugijos narys

12.

Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno
teritorinis padalinys

Romualdas Povilaitis

Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio padalinio
pirmininkas

13.

Lietuvos soroptimisčių sąjungos Alytaus
sk.

Gintarė Markevičienė

Lietuvos soroptimisčių sąjungos Alytaus skyriaus narė

14.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos
Dzūkijos sk.

Alina Listopadskienė

Tautodailininkų sąjungos narė

15.

Trakų istorinio nacionalinio parko
direkcija

Dainius Labeckis

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos darbuotojas

16.

Varėnos kultūros centras

Lina Būdienė

Varėnos kultūros centro vyr. specialistė etnografė

17.

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla Ilona Šedienė

Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos direktorė

18.

Lazdijų krašto muziejus

Daina Plėdienė

Lazdijų krašto muziejaus direktorė

19.

Tautodailininkų sąjunga

Algirdas Juškevičius

Tautodailininkas

20.

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

Rasutė Marcinkevičienė

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos mokytoja

21.

Tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius

Audronė Lampickienė

Tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus pirmininkė

22.

Alytaus kraštotyros muziejus

Rasa Stanevičiūtė

Muziejininkė

23.

Druskininkų miesto laisvalaikio centras

Lina Balčiūnienė

Druskininkų miesto laisvalaikio centro etnokultūros specialistė
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24.

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

Aušra Plytnikaitė

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokyklos pavaduotoja ugdymui

MAŽOSIOS LIETUVOS TARYBOS NARIAI
Eil.Nr
.

Delegavo

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Klaipėdos m. savivaldybė

Nijolė Sliužinskienė

Klaipėdos m. savivaldybės Etnokultūros centro direktorė

2.

Klaipėdos r. savivaldybė

Jolita Latakienė

Klaipėdos r. savivaldybės administracijos Kultūros sk. vyriausioji
specialistė

3.

Neringos savivaldybė

Narūnas Lendraitis

Neringos savivaldybės administracijos Kultūros sk. vedėjas

4.

Pagėgių savivaldybės Kultūros centras

Aksavera Mikšienė

Pagėgių savivaldybės Kultūros centro etninės veikos specialistė

5.

Pagėgių savivaldybė

Alvydas Petras
Dumbliauskas

Pagėgių savivaldybės mero patarėjas

6.

Pagėgių savivaldybė

Elena Stankevičienė

Viešosios bibliotekos direktorė

7.

Šilutės r. savivaldybė

Vilma Griškevičienė

Šilutės r. savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja

8.

Jurbarko r. savivaldybė

Arvydas Griškus

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius

9.

Klaipėdos m. savivaldybės Etnokultūros
centras

Valerija Jankūnaitė

Klaipėdos m. savivaldybės Etnokultūros centro specialistė

10.

Klaipėdos m. savivaldybės Etnokultūros
centras

Irena Armonienė

Klaipėdos m. savivaldybės Etnokultūros centro vyr. specialistėkoordinatorė

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
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14.

Klaipėdos universitetas

Prof. dr. Rimantas Balsys

Klaipėdos universiteto profesorius

15.

Klaipėdos universitetas

Lina Motuzienė

Klaipėdos universiteto doktorantė

16.

Klaipėdos universitetas

Prof. dr. Rimantas
Sliužinskas

Klaipėdos universiteto profesorius

17.

Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“

Ieva Biržienė

Lietuvininkų bendrijos “Mažoji Lietuva“ narė

18.

Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“

Edita Barauskienė

Lietuvininkų bendrijos “Mažoji Lietuva“ narė

19.

Liudviko Rėzos kultūros centras

Natalija Lisovskienė

Liudviko Rėzos kultūros centro direktorė

20.

Klaipėdos m. savivaldybė, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejus

Asta Grušelionienė

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

21.

Šilutės H. Zudermano literatūrinės kraštotyros
klubas

Klemensas Stulga

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

22.

Šilutės kraštotyros draugija

Liudvika Burzdžiuvienė

Kraštotyros draugijos narė

SUVALKIJOS (SŪDUVOS) TARYBOS NARIAI
Eil.
Nr.

Delegavo

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Kalvarijos savivaldybė

Rasa Januškienė

Kalvarijos savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė

2.

Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo ir
kultūros departamento kultūros skyrius

Asta Vandytė

Kauno kultūros centras-Tautos namai, Etninės veiklos kuratorė

3.

Kauno r. savivaldybė

Zigmas Kalesinskas
(pirmininkas)

Kauno r. savivaldybės mero patarėjas

4.

Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centras

Eglė Simanauskienė

Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centro etninės kultūros specialistė

5.

Marijampolės savivaldybė

Ona Birutė Surdokienė

Marijampolės kultūros centro darbuotoja
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6.

Marijampolės savivaldybė

Danutė Katkuvienė

Marijampolės kraštotyros muziejaus muziejininkė

7.

Prienų r. savivaldybė

Dalia Zagurskienė

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro meno mėgėjų kolektyvo vadovė

8.

Šakių r. savivaldybės administracija

Aurelija Papievienė

Šakių r. savivaldybės administracijos kultūros ir turizmo skyriaus
vyriausioji specialistė

9.

Šakių r. savivaldybės administracija

Rima Vasaitienė

Zanavykų krašto etnografė

10.

Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos Kultūros sk.

A. Mickevičienė

Vilkaviškio krašto muziejaus muziejininkė

11.

Vilkaviškio r. savivaldybė

N. Skinkienė

Vilkaviškio kultūros centro etnografė

12.

„Lietuvai pagražinti“ draugija Šakių skyrius

Vitas Daniliauskas

Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos direktorius

13.

Kalvarijos literatų klubas „Rasa“

Asta Jankeliūnienė

Kalvarijos bibliotekos bibliotekininkė

14.

Kazlų Rūdos literatų klubas „Versmė“

Žibutė Šilingienė

Kazlų Rūdos kultūros centro direktorė

15.

Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis
padalinys

Albinas Vaškevičius

AB „City Service“ elektrikas-ūkvedys

16.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija

Valentinas Jazerskas

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos pirmininkas

17.

Marijampoliečių draugija

Nijolė Teresė Vasylienė

Marijampolės kolegijos Meninio ugdymo katedros vedėja

18.

Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija

Kęstutis Subačius

Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos narys

19.

Vilkaviškio kultūros centras „Mažoji audimo artelė“

Sigitas Plečkaitis

Pedagogas istorikas

20.

Vilkaviškio netradicinių rankdarbių klubas "Lelija"

Rūta Vasiliauskienė

J. Basanavičiaus sodybos muziejaus direktorė

21.

Asociacija Prienų krašto kūrėjų klubas „Gabija“

Anelė Razmislavičienė

Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja

22.

Šakių r. tautodailininkų bendrija „Dailius“

Vidas Cikana

Šakių raj. Lukšių seniūnijos seniūnas

ŽEMAITIJOS TARYBOS NARIAI
Eil.

Delegavo

Vardas, pavardė

Pareigos
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Nr.
1.

Akmenės r. savivaldybė

Lionė Stupurienė

Akmenės r. savivaldybės Akmenės krašto muziejaus direktorė

2.

Jurbarko r. savivaldybė

Ieva Šimkūnienė

Eržvilko kultūros centro direktorė

3.

Kelmės r. savivaldybė

Arnas Arlauskas

Kelmės kultūros centro direktorius

4.

Klaipėdos r. savivaldybė

Gintautas Bareikis

Klaipėdos r. savivaldybės Kultūros sk. vedėjas

5.

Palangos m. savivaldybė

Zita Baniulaitytė

Palangos m. Kultūros centro etnografė

6.

Plungės r. savivaldybė

Zafira Leilionienė

Plungės r. Savivaldybės Kultūros centro vyr. specialistė tautodailei

7.

Raseinių r. savivaldybė

Alfredas Brauklys

Raseinių r. Kultūros centro direktorius

8.

Rietavo savivaldybė

Jolanta Bertauskienė

Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto sk. vedėjo pav.

9.

Skuodo r. savivaldybė

Gintas Andriekus

Skuodo r. savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas

10.

Šiaulių m. savivaldybė

Diana Martinaitienė

Šiaulių m. Šiaulių kultūros centro Etninės kultūros skyriaus vedėja

11.

Šiaulių r. savivaldybė

Aušra Brijūnienė

Šiaulių r. savivaldybės Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

12.

Šilalės r. savivaldybė

Soneta Būdvytienė

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktorė

13.

Tauragės r. savivaldybė

Lijana Kiltinavičienė

Tauragės savivaldybės Kultūros centro metodininkė etnografė

14.

Telšių r. savivaldybė

Rita Macijauskienė

Telšių r. savivaldybės Kultūros centro vaikų folkloro ansamblio “Čiučiuruks”
vadovė

15.

Kretingos r. savivaldybė

Dalia Činkienė

Kretingos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė

16.

Mažeikių r. savivaldybė

Rūta Končiūtė

Mažeikių r. savivaldybės administracijos Kultūros sk. vyriausioji specialistė

17.

Klaipėdos universitetas

Rūta Vildžiūnienė
(pirmininkė)

Klaipėdos universiteto docentė

18.

Kurtuvėnų regioninio parko direkcija

Darius Ramančionis

Kurtuvėnų regioninio parko vyr. specialistas kraštotyrininkas

19.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių
sk.

Laima Kelmelienė

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių sk. pirmininkė
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20.

Lietuvos ūkininkių draugija

Marijona Striaukienė

Lietuvos ūkininkių draugijos narė

21.

Šiaulių „Aušros“ muziejus

Sigita Milvidienė

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja

22.

Šilalės kraštiečių draugija

Virginijus Jocys

Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas

23.

Varnių regioninio parko direkcija

Linas Šedvilas

Varnių regioninio parko direkcijos vyriausiasis specialistas

24.

Žemaičių akademija

Povilas Šverebas

Žemaičių akademijos atsakingasis direktorius

25.

Žemaičių kultūros draugija

Andrius Dacius

Žemaičių kultūros draugijos Telšių pavieto pirmininkas

26.

Šiaulių universitetas

Juozas Pabrėža

Šiaulių universiteto studijų prorektorius

27.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Aldona Kuprelytė

Kultūros paveldo skyriaus vedėja

28.

Žemaičių dailės muziejus

Jolanta Skurdauskienė

Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja
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3 priedas
EKGT posėdžių 2013 m. protokolų santraukos
Pirmasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2013 m. sausio 8 d. Posėdyje dalyvavo
13 Tarybos narių, svečiai – D. Bajarūnas (Vytauto Didžiojo Universiteto Politikos mokslų ir
diplomatijos fakultetas), E. Plioplienė (Všį „Ugnis ir kaukė“), I. Kezienė (Kultūros ministerijos
regionų skyriaus vyr. specialistė).
Svarstyta: 1. Tarmių metų priemonių plano įgyvendinimas. 2. Atsižvelgiant į regioninių tarybų
pareikštą nuomonę, Tarybos siūlymai Aplinkos ministerijos iškeltai idėjai magistraliniuose keliuose
ženklais pažymėti etnografinius regionus. 3. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 20102014 m. įgyvendinimo 2012 metais vertinimas. 4. Kultūros ministro patvirtintų Kultūros rėmimo
fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių vertinimas. 5. Lietuvybės trūkumas Vilniaus
mieste organizuotose kalėdinėse šventėse. 6. Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos
siūlymas inicijuoti tarptautinę konferenciją baltų kultūros tęstinumui XXI amžiuje aptarti. 7. Kiti
klausimai. 7.1. Dėl Punsko kompleksinės ekspedicijos pagrindu Norberto Vėliaus sudaryto dviejų
tomų apimties leidinio medžiagos atgavimo iš ją pasisavinusio leidėjo.
Nutarta: 1.1. Kreiptis į „Litexpo“ rūmų organizatorius dėl galimybės paminėti Tarmių metus per
knygų mugės parodą 2013 m. kovo mėn. 1.2. Vasario 21 d. siūlyti regioninėms taryboms ir visoms
kitoms institucijoms, organizacijoms bei visuomenei rengti viešą akciją minint gimtosios kalbos –
tarmės dieną. 1.3. Siūlyti iškilmingus Tarmių metų atidarymo renginius surengti LR Seime ir
Vilniaus rotušėje. 2.1. Siūlyti Aplinkos ministerijai etnografinio regiono ženkle naudoti Lietuvos
žemėlapio kontūrą su jame apytiksliai pažymėta etnografinio regiono vieta ir etnografinio regiono
pavadinimu lietuvių kalba. 2.2. Siūlyti Aplinkos ministerijai bendradarbiaujant su Valstybine
saugomų teritorijų tarnyba, Turizmo departamentu bei savivaldybėmis netoli etnografinio regiono
ženklo esančiose poilsiavietėse ar aikštelėse pastatyti informacinius stendus, kuriuose būtų pateikta
išsamesnė informacija apie etnografinį regioną. 3.1. Priemonių 1.1. parengti Nematerialaus kultūros
paveldo vertybių registro nuostatų projektą ir kitus teisės aktus šiam paveldui išsaugoti; 1.7.
parengti rekomendacijas dėl Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto archyvo, kaip nacionalinės
vertybės, statuso; 2.1. išanalizuoti kultūros įstaigų (muziejų, kultūros centrų, bibliotekų) parengtas
edukacines programas, skirtas etninės kultūros sklaidai, parengti rekomendacijas joms tobulinti;
įgyvendinimą tęsti 2013 m. 3.2. Vykdant 2.16. parengti rekomendacijas dėl liaudies žaidimų
populiarinimo, organizuoti vietines ir regionines varžybas priemonę, kreiptis į Kūno kultūros ir
sporto departamentą, prašant informacijos apie dabartinį liaudies žaidimų įtraukimą į sportines
rungtis, apie komandas ir kitokią plėtrą Lietuvoje. 3.3. Kreiptis į KM Regionų kultūros skyriaus
vedėją Ireną Seliukaitę prašant pateikti informaciją, kaip apibendrinami duomenys apie programos
įgyvendinimą 2012 m. 4.1. Susitikti su naujuoju Kultūros ministru ir teikti siūlymus Kultūros
rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių koregavimo nustatant konkrečias
kvotas skirtingoms kultūros sritims. Į susitikimą deleguoti D. Urbanavičienę ir J. Rudzinską. 4.2.
Šiuo klausimu po to kreiptis ir į Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą. 5.1. Zigmas
Kalesinskas įpareigotas parengti raštą ir pagrindą straipsniui žiniasklaidai, kuriuose būtų iškeliama
lietuvybės trūkumo problema savivaldybių organizuojamuose renginiuose, susijusiuose su
kalendorinėmis tradicijomis, kaip pavyzdį nurodant Vilniuje vykusius kalėdinius renginius. 5.2.
Raštą pateikti Vilniaus savivaldybei, o straipsnį – žiniasklaidai. 6. Siūlyti LR Seime organizuoti
tarptautinę konferenciją baltų kultūros tęstinumui XXI amžiuje aptarti rugsėjo mėn., kartu minint ir
Baltų vienybės dieną. 7.1. Inicijuoti leidinio medžiagos atgavimo procedūrą.
Antrasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2013 m. vasario 19 d. Posėdyje dalyvavo
17 Tarybos narių, svečiai – K. Subačius (Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos
narys), V. Jazerskas (Etninės kultūros globos tarybos specialistas Suvalkijos regionui), M. Ričkutė
(Vilniaus etninės kultūros centro direktorė).
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Svarstyta: 1. Pasiūlymai dėl bendradarbiavimo su Lietuvos radijo ir televizijos komisija steigiant
„Pragiedrulių“ konkurso specialiąsias nominacijas dėl tarmių ir etninės kultūros sėkmingiausios
sklaidos. 2. Pasiūlymai konkurso „Sėkmingiausiai tarmes 2013 metais propaguojantis leidinys“
nuostatų projektui. 3. EKGT veiklos 2012 m. ataskaitos projektas. 4. Siūlymai dėl Kaziuko mugės
ženklo projektų ir 2013 m. mugės šventinės programos finansavimo. 5. Pasiūlymai dėl etnografinių
regionų ypatybes apibendrinančios medžiagos rengimo. 6. Pasiūlymai dėl Sūduvos pavadinimo ir
diskusijos šiuo klausimu Seimo Europos informaciniame centre.
Nutarta: 1.1. Pritarti naujų „Pragiedrulių“ konkurso nominacijų steigimui, neapsiribojant tik 2013
metais, bet tęsti konkursą dėl tarmių ir etninės kultūros sėkmingiausios sklaidos ir 2014 m. 1.2.
Kreiptis į Tautodailininkų sąjungą dėl galimybės parengti prizus konkurso nugalėtojams. 2.1.
Kreiptis į LLKC papročių ir apeigų poskyrio vadovę Nijolę Marcinkevičienę dėl konkurso „Etninės
kultūros šaltiniai“ nuostatų ir jais remiantis pataisyti konkurso „Sėkmingiausiai tarmes 2013 metais
propaguojantis leidinys“ nuostatų projektą. 2.2. Redaguotą nuostatų projektą siųsti Tarybos nariams
taisyti. 3. Pritarti EKGT veiklos 2012 m. ataskaitos projektui, kurio galutinį variantą persiųsti
Tarybos nariams prieš pateikiant ataskaitą LR Seimui. 4.1. Nepritarti nė vienam Vilniaus miesto
savivaldybės siūlomam Kaziuko mugės ženklui. 4.2. Siūlyti Vilniaus miesto savivaldybei nepriimti
skubotų sprendimų ir kurti naują ženklą, kurio pagrindinis simbolis būtų verba. 4.3. Į vasario 20 d.
Vilniaus miesto savivaldybėje vyksiantį susitikimą deleguoti D. Urbanavičienę, V. Tumėną ir L.
Klimką. 4.4. Per susitikimą Vilniaus miesto savivaldybėje siūlyti dailininką, kuris sukurtų naują
Kaziuko mugės ženklą. 4.5. Parengti raštą Vilniaus miesto savivaldybei dėl Kaziuko mugės ir
bandyti susitikti su Vilniaus miesto meru Artūru Zuoku. 5. Persiųsti etnografinių regionų ypatybes
apibendrinančią medžiagą Tarybos nariams redaguoti ir pildyti iki kovo mėn. Pabaigos. 6. Pateikti
diskusijos Seimo Europos informaciniame centre dalyviams informaciją, kad Taryba neturi bendros
nuomonės Sūduvos pavadinimo klausimu, diskusijoje išklausyti ir užfiksuoti visas jos dalyvių
nuomones.
Trečiasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2013 m. kovo 12 d. Jame dalyvavo 12
Tarybos narių.
Svarstyta: 1. Rekomenduojamų 2013 m. transliuoti per LRT etninės kultūros renginių sąrašo
aptarimas. 2. Pasiūlymai kovo 15 d. ŠMM ir UPC rengiamai diskusijai. 3. Etnokultūrinio ugdymo
būklės neformalaus ugdymo įstaigose analizės aptarimas. 4. „Jaunimas ir tarmės“ apklausos
apibendrinimo aptarimas. 5. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo projekto ir
Tautos istorinės atminties įstatymo projekto pakartotinio teikimo LR Seimo svarstymui aptarimas.
6. Etnografinių regionų ir juos atstovaujančių EKGT padalinių – regioninių tarybų – pavadinimų
aptarimas. 7. Kiti klausimai. 7.1. Lietuvos vietovardžių žymėjimas.
Nutarta: 1.1. Į rekomenduojamų 2013 m. transliuoti per LRT etninės kultūros renginių sąrašą
įtraukti respublikinį vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursą „Tramtatulis“.
1.2. Dėl ankstesniais metais į sąrašą neįtrauktų tarptautinių festivalių susisiekti su jų rengėjais ir
išsiaiškinti, ar jų rekomendavimas transliuoti per LRT jiems būtų naudingas. 1.3. Dėl nelietuviškų
festivalių pavadinimų pasiteirauti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuomonės. 2.1. Pasiūlyti
ŠMM surengti visų Lietuvos mokyklų apklausą, siekiant išsiaiškinti, koks yra etninės kultūros
specialistų poreikis ir kaip mokyklos įgyvendina pagrindinio ir vidurinio ugdymo etninės kultūros
bendrąsias programas. 2.2. Pasiūlyti šią diskusiją traktuoti kaip įžanginę, vėliau surengti atskiras
diskusijas dėl aukštųjų mokyklų galimybių rengti specialistus ar kvalifikacijos kėlimo kursus pagal
patvirtintas etnokultūrinio ugdymo programas; dėl kvalifikacinių reikalavimų pedagogams,
mokantiems etninės kultūros (atkreipiant dėmesį į išskirtines kompetencijas etnomuzikos ir
tautodailės srityse); dėl etnokultūrinio ugdymo programų panaudojimo puoselėjant tarmes. 2.3.
Pasiūlyti diskusijos organizatoriams suskirstyti diskusiją į atskiras potemes (aukštosios mokyklos,
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ugdymo įstaigos, tarmės). 2.4. Pritarti siūlymui įsteigti Etninės kultūros pedagogų asociaciją. 3.1.
Įpareigoti D. Vyčinienę pateikti apklausos dėl etnokultūrinio ugdymo būklės neformalaus ugdymo
įstaigose rezultatų ekspertinį vertinimą. 3.2. Pateikti regioninėms taryboms apklausos rezultatus bei
jų ekspertinį vertinimą, prašyti regioninių tarybų narius patikslinti pagal jų turimas žinias, kurios iš
anketą užpildžiusių mokyklų realiai vykdo etnokultūrinį ugdymą. 3.3. Siekti neformalaus ugdymo
mokyklų vadovų bendrame renginyje pristatyti pagrindinio ir vidurinio ugdymo etninės kultūros
bendrąsias programas, o kartu išaiškinti esminius skirtumus tarp etninės kultūros ir stilizuotų jos
inovacijų. 4.1. Pateikti visą su apklausa susijusią medžiagą prof. Meilutei Ramonienei ir laukti jos
apibendrinimo. 4.2. Tarybos nariams pateikti habil. dr. Kazimiero Garšvos straipsnį apie apklausos
rezultatus. 5.1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą teikti LR Seimui
pakartotiniam svarstymui. 5.2. Tautos istorinės atminties įstatymo projektą teikti LR Seimui
pakartotiniam svarstymui. 6.1. LR Aplinkos ministerijai siūlyti, statant etnografinių regionų
žymėjimo ženklus magistraliniuose keliuose, naudoti Etninės kultūros globos taryboje įtvirtintus
etnografinių regionų pavadinimus, t. y. Aukštaitija, Dzūkija (Dainava), Mažoji Lietuva, Suvalkija
(Sūduva), Žemaitija. 6.2. Sukurti metodiką dėl etnografinių regionų pavadinimų keitimo. 7.1.
Įpareigoti D. Urbanavičienę ir J. Vaiškūną parengti raštą LR Seimui, Vyriausybei, KM ir VLKK dėl
Lietuvos vietovardžių žymėjimo tik valstybine – lietuvių kalba, vadovaujantis būtinybe išsaugoti
nesudarkytus etninius vietovardžius, atsižvelgiant į Lietuvos ratifikuotą UNESCO Nematerialaus
kultūros paveldo apsaugos konvenciją.
Ketvirtasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2013 m. balandžio 9 d. Jame dalyvavo
15 Tarybos narių, svečiai – A. Bernatonis (Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija), G. Vaitoška
(Tarptautinio teologijos instituto Trumau (Austrija) psichologijos ir pastoracinės teologijos
dėstytojas).
Svarstyta: 1. Apklausos apie etnokultūrinio ugdymo situaciją ikimokyklinėse ugdymo įstaigose
apibendrinimas. 2. Genderizmo idėjų atitiktis lietuvių šeimos tradicijoms ir liaudies pedagogikai. 3.
EKGT atstovo delegavimas į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sudaromą darbo grupę Tarmių
metų priemonei įgyvendinti. 4. Darbo grupės sudarymas siekiant 2014-ųjų metų paskelbimo
Etnografinių regionų metais. 5. Siūlymai dėl etnografinių regionų ypatumus apibendrinančių aprašų
tobulinimo. 6. Siūlymai tautinio paveldo produktų sertifikavimo problemoms spręsti.
Nutarta: 1. Apklausą apie etnokultūrinio ugdymo situaciją ikimokyklinėse ugdymo įstaigose tęsti
iki 2013 m. birželio 1 d., prašyti savivaldybių švietimo skyrius pakartotinai išsiųsti anketą į ją dar
neatsakiusioms ikimokyklinėms įstaigoms. 2. Parengti raštą LR Prezidentei, Seimo Pirmininkui,
Seimo nariams ir Vyriausybei, siūlant neratifikuoti Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš
moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo, o įgyvendinti svarbiausius konvencijos
principus dėl kovos su smurtu priimant atitinkamus Lietuvos teisės aktus. 3. Į Valstybinės lietuvių
kalbos komisijos sudaromą darbo grupę Tarmių metų priemonei įgyvendinti deleguoti Jūratę
Šemetaitę. 4. Kreiptis į Regioninių etninės kultūros globos tarybų narius, kviečiant juos pasiūlyti
papildomus narius į Regionų darbo grupę, kuri rengs siūlymus dėl Etnografinių regionų metų
paskelbimo ir įgyvendinimo 2014-aisiais metais. 5.1. Siūlyti M. Purvinui sutrumpintai apibendrinti
jo pateiktą medžiagą apie etnografinių regionų etnoarchitektūrą ir kraštovaizdį, šią medžiagą
pateikti Aplinkos ministerijai. 5.2. Etninės kultūros globos tarybos internetinei svetainei skirtų
etnografinių regionų aprašymų netrumpinti, bet keisti struktūrą parengiant bendrą įžangą apie
pagrindines Lietuvos etnografinių regionų susiformavimo ypatybes, patobulinti stilių. 6.1. V.
Tumėno parengtą ekspertizę persiųsti Tarybos nariams. 6.2. Po Tarybos narių pastabų viešinti V.
Tumėno ekspertizę Etninės kultūros globos tarybos internetinėje svetainėje. 6.3. Kreiptis į ŽŪM
Tautinio paveldo ir mokymo skyrių, siūlant surengti bendrą Etninės kultūros globos tarybos
ir Tautinio paveldo produktų tarybos susitikimą tautinio paveldo produktų sertifikavimo klausimu.
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Penktasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2013 m. gegužės 14 d. Jame dalyvavo
14 Tarybos narių, svečiai – Emilija Bugailiškienė (ŠMM Neformaliojo ugdymo ir švietimo
pagalbos skyriaus vyresnioji specialistė), Milda Ričkutė (Vilniaus etninės kultūros centro direktorė).
Svarstyta: 1. Dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų apklausos pateikimo mokykloms, turinčioms
skyrius, kurie vykdo ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas. 2. Dėl Vilniaus etninės
kultūros centro organizuojamo festivalio „Skamba skamba kankliai“ finansavimo. 3. Dėl
Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininkės Zitos Mackevičienės patvirtinimo. 4. Dėl
etnografinių regionų ypatumus apibendrinančių aprašų tobulinimo, duomenų pateikimo Aplinkos
ministerijai. 5. Dėl Vėlinių paskelbimo švenčių diena. 6. Dėl Rusijoje esančių archyvinių XIX a.
sutartinių užrašymų kopijų perdavimo Lietuvai inicijavimo (įgyvendinant Etninės kultūros globos
tarybos 2013 m. kalendorinio veiklos plano 10.4. priemonę). 7. Dėl rekomendacijų, kaip
populiarinti tradicinius šokius ir žaidimus, parengimo kartu su Kultūros ministerija (įgyvendinant
Etninės kultūros globos tarybos 2013 m. kalendorinio veiklos plano 10.6. priemonę). 8. Kiti
klausimai. 8. 1. A. E. Paslaitis siūlo padaryti EKGT nario korteles Tarybos nariams. 8. 2. Dvigubos
pilietybės klausimas.
Nutarta: 1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų anketas pateikti mokykloms, turinčioms skyrius, kurie
vykdo ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas. 2. Patvirtinti Zitą Mackevičienę
Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininke. 3. Įpareigoti etnomuzikologus aprašyti
etnografinių regionų muzikinį folklorą. Aplinkos ministerijai pateikti paredaguotus M. Purvino
tekstus, pridedant įžangą, kurioje būtų akcentuojama, kad stendai nėra etnografinių regionų
riboženkliai. 4. 1. Surengti spaudos konferenciją LR Seime dėl VEKC organizuojamų renginių
nepakankamo finansavimo. 4. 2. Kreiptis į Vilniaus merą, Vilniaus miesto Tarybos narius prašant
skirti Vilniaus m. savivaldybės lėšas tarptautinio folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai“ ir
kitų etnokultūrinių renginių Vilniuje finansavimui. 5. Pritarti Seimui adresuotam raštui „Dėl Vėlinių
paskelbimo švenčių diena“. 6. Pasiūlyti Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui kreiptis į Rusijos
archyvus su prašymu gauti archyvines XIX a. sutartinių užrašymų kopijas. 7. Sudaryti darbo grupę
rekomendacijoms dėl tradicinių šokių ir žaidimų populiarinimo parengti, į darbo grupę įtraukti
Tarybos narius ir tradicinių šokių bei žaidimų puoselėtojus. 8. 1. Padaryti EKGT nario korteles
Tarybos nariams. 8. 2. Siūlyti, parengiant raštą LR Seimo pirmininkui ir Seimo nariams, vietoj
dvigubos pilietybės įtvirtinti „Lietuvio paso“ arba lietuvio tautybę patvirtinančio kito dokumento
išdavimą užsienyje gyvenantiems lietuviams (J. Vaiškūnas įpareigotas sukurti pirminį rašto
variantą).
Šeštasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2013 m. birželio 11 d. Jame dalyvavo 15
Tarybos narių, svečiai – Irena Kezienė (Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vyr.
specialistė), Milda Ričkutė (Vilniaus etninės kultūros centro direktorė), Daiva Briedienė (Ugdymo
plėtotės centro metodininkė), Kęstutis Jaskelevičius (Lietuvių etninės kultūros draugijos Tradicinių
amatų grupės vadovas).
Svarstyta: 1. Tarybos atstovų dalyvavimas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengiamame
forume dėl ET konvencijos „Dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir
šalinimo“. 2. Vilniaus m. savivaldybės skiriamas finansavimas VEKC organizuojamiems
etnokultūriniams renginiams Vilniuje. 3. Kaziuko mugės rengimo datos koregavimas ir mugės
logotipo sukūrimas. 4. Etnokultūrinio ugdymo plėtra, bendradarbiaujant su UPC ir ŠMM. 5.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pakartotinės apklausos rezultatų apibendrinimas. 6. Bendras
regioninių tarybų ir EKGT narių posėdis rugsėjo mėn. Alytuje. 7. ŽŪM planai perduoti tautinio
paveldo produktų sertifikavimo ir patikros funkcijas VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų
rinkos reguliavimo agentūrai. 8. Etninės architektūros šiuolaikinių tipinių projektų katalogai.
Nutarta: 1.1. Nedalyvauti forume, kadangi Vyriausybė jau priėmė sprendimą neišklausiusi forumo
dalyvių nuomonės. 1.2. Pritarti parengtam Tarybos raštui Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
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(kopija – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui) „Dėl 2011 m. Europos Tarybos
konvencijos Dėl smurto prieš moteris ir šeiminio smurto prevencijos bei kovos su juo“. 1.3. Teikti
Tarybos nuomonę Seimui, kai bus svarstomas konvencijos ratifikavimo klausimas. 2. 1. Kreiptis į
Vilniaus savivaldybės Tarybą, siūlant apsvarstyti ir patvirtinti metinę VEKC etnokulktūrinių
renginių programą su atitinkamu finansavimu. 2. 2. Kelti klausimą dėl renginių, formuojančių
sostinės įvaizdį, ne tik akcentuojant etnines tradicijas, bet ir jų ekonominę naudą miestui. Šį
klausimo aspektą aptarti su Verslo darbdavių asociacija, Viešbučių ir restoranų asociacija, kitomis
verslo struktūromis. 2. 3. Inicijuoti spaudos konferenciją LR Seime dėl svarbos etnokultūrinių
renginių, formuojančių Vilniaus miesto įvaizdį. 3.1. Siūlyti Vilniaus m. savivaldybei Kaziuko mugę
kasmet pradėti po kovo 4 d. pirmojo penktadienio. 3.2. Su Tarybos nariais elektroniniu būdu
suderinti A. Každailio parengto Kaziuko mugės logotipo (kai tik jis bus parengtas) vertinimą. 4.
Tęsti su UPC ir ŠMM bendradarbiavimą dėl etnokultūrinio ugdymo plėtros, Tarybos nariams
operatyviai teikti informaciją apie naujausius planus ir renginius kviečiant juose dalyvauti. 5.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apklausos apibendrinimą pakoreguoti pridedant įžangą ir skelbti
EKGT interneto svetainėje. 6. Paskleisti informaciją Tarybos nariams ne tik apie regioninių tarybų
ir EKGT narių bendrą posėdį rugsėjo mėn. 20 d. Alytuje, bet ir apie visą tos dienos šventinę
programą, skirtą Dainavos vardo paminėjimo 760-mečiui. 7. Parengti raštą ŽŪM, LR Seimo Kaimo
reikalų komitetui, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, Seimo kontrolieriui ir STT
iškeliant abejones dėl įvykdyto buvusio ŽŪM Tautinio paveldo skyriaus išskaidymo (perkeliant kai
kurias funkcijas VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai), tokios
reformos naudingumo ir atitikties Tautinio paveldo produktų įstatymui, dėl galimų viešųjų ir
privačių interesų derinimo pažeidimų. 8. Tęsti diskusijas su architektais, Saugomų teritorijų ir
kraštovaizdžio departamentu (prie AM) ir kitomis suinteresuotomis institucijomis bei
organizacijomis dėl etninės architektūros šiuolaikinių tipinių projektų parengimo bei sklaidos
poreikio, paskirties ir taikymo galimybių.
Septintasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2013 m. rugsėjo 10 d. Jame dalyvavo
14 Tarybos narių, svečiai – Vaclovas Mikailionis (Lietuvos ramuvų sąjungos atstovas), Lilija
Keblytė (Naujosios Vilnios Baniškių gatvės bendruomenės atstovė)
Svarstyta: 1. Naujosios Vilnios Baniškių gatvės grindinio išsaugojimas. 2. Kaziuko mugės logotipo
projektas. 3. Kultūros ministerijos parengtas nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų
projektas. 4. Siūlymas 2015-uosius metus paskelbti Etnografinių regionų metais. 5. Išvadų dėl
Etninės kultūros globos tarybos įstatymo projekto XIIP-583, naujos redakcijos Etninės kultūros
globos tarybos nuostatų projekto Nr. XIIP-584, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės
globos pagrindų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo 11 straipsniu įstatymo projekto Nr.
XIIP-585 svarstymas. 6. Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimas. 7. Bendro regioninių
tarybų ir EKGT narių posėdžio rugsėjo mėn. Alytuje darbotvarkė. 8. Seimo Švietimo, mokslo ir
kultūros komiteto atsakymas į Tarybos siūlymą papildyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir
archyvų įstatymą.
Nutarta: 1. Įpareigoti J. Jakaitį parengti Vilniaus miesto savivaldybei EKGT rašto projektą
atsiliepiant į Baniškių gatvės bendruomenės prašymą. 2. Pritarti dailininko A. Každailio sukurto
Kaziuko mugės logotipo projekto pagrindiniams simboliams, rekomenduoti naudoti labiau
struktūrizuotus, o ne realistinius vaizdinius. 3.1. Kreiptis į Prezidentūrą su pasiūlymu, kad premiją
įteiktų Prezidentė. 3.2. Inicijuoti pokalbį su Kultūros ministru dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus
premijos nuostatų tobulinimo. 4. Pritarti siūlymui 2015-uosius metus skelbti Etnografinių regionų
metais. 5. Siūlyti Seimui atsižvelgti į Seimo Teisės departamento siūlymus, pritarti siūlymui
projekte Nr. XIIP-582 vietoj Etninės kultūros rėmimo fondo numatyti specialiąsias etninės kultūros
rėmimo programas. 6. Kreiptis į Žemės ūkio ministrą ir išreikšti susirūpinimą dėl Tautinio paveldo
produktų įstatymo įgyvendinimo: atkreipti dėmesį, kad vykdant struktūros keitimus šioje srityje
nelieka dirbti patyrusių specialistų, nevyksta tautinio paveldo produktų sertifikavimas. 7. Į
darbotvarkę įtraukti šiuos klausimus: dėl naujų EKGT veiklą reglamentuojančių teisės aktų
projektų; dėl 2015-ųjų metų paskelbimo Etnografinių regionų metais ir pasirengimo jiems; dėl
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etninės kultūros specialistų poreikio regionuose; dėl Lietuvos etnografinių regionų ryšių su į užsienį
emigravusiais kraštiečiais palaikymo; dėl Lietuvos etnografinių regionų ryšių su kaimynais baltais
palaikymo. 8. 1. Pakartoti folkloro archyvų apklausą, siekiant išsiaiškinti dabartinę situaciją,
palyginti su 2002 m. apklausos duomenimis. 8.2. Inicijuoti Vyriausybės programą dėl nematerialaus
kultūros paveldo archyvų būklės gerinimo. 8.3. Užmegzti ryšius su UNESCO dėl nematerialaus
kultūros paveldo archyvų būklės gerinimo.
Aštuntasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2013 m. lapkričio 12 d. Jame dalyvavo
12 Tarybos narių, svečiai – Emilija Bugailiškienė (ŠMM Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos
skyrius), Paulius Jurgutis (Vilniaus kultūros centras), Eglė Plioplienė (VšĮ „Ugnis ir kaukė“), Nijolė
Balčiūnienė (LR Seimas).
Svarstyta: 1. Lietuvybės ir etninės kultūros tradicijų palaikymas Vilniaus viešuosiuose kalėdiniuose
renginiuose. 2. Tarmių metų įgyvendinimas, jų užbaigimo renginio(-ių) organizavimas. 3.
Pasirengimas Etnografinių regionų metams 2015 m. 4. Naujų EKGT veiklą reglamentuojančių
teisės aktų projektų (projektas Nr. XIIP-583 – Lietuvos Respublikos Etninės kultūros globos
tarybos įstatymas, Nr. XIIP-584 – Etninės kultūros globos tarybos nuostatai, Nr. XIIP-585 –
Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo
ir papildymo 11 straipsniu įstatymas) tobulinimas. 5. Kultūros ministerijos parengtas nacionalinės
Jono Basanavičiaus premijos nuostatų projektas. 6. Apklausos „Sūduvos vardo naudojimas“
rezultatų apibendrinimas. 7. Lietuvos Respublikos Tautos istorinės atminties įstatymo projektas Nr.
XIP-4631(2).
Nutarta: 1.1. Sudaryti ir perduoti kalėdinės mugės organizatoriams rekomenduojamų lietuviškų
kalėdinių dainų garso įrašų sąrašą kalėdinio amatų miestelio garsiniam fonui. 1.2. Susitikti su VšĮ
„Vilniaus festivaliai“ direktoriumi R. Merkeliu dėl galimybių integruoti etnokultūros motyvus
(lietuvišką Kalėdų senį, blukvilkių apsilankymą) į kultūrinę programą. 2. Sudaryti lentelę su
klausimais apie Tarmių metų proga nuveiktus darbus ir išplatinti regioninėms taryboms,
savivaldybėms ir kitoms institucijoms bei organizacijoms, vykdančioms Tarmių metų įgyvendinimo
planą. 3. Deleguoti į Kultūros ministerijos sudaromą Etnografinių regionų metų priemonių plano
rengimo komisiją: nuo EKGT - D. Urbanavičienę, nuo EKGT regioninių tarybų - O. Drobelienę. 4.
Į EKGT veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo grupę įtraukti D. Urbanavičienę, J.
Rudzinską, V. Tumėną, R. Astrauską. 5. Remiantis ankstesniais EKGT nutarimais, kreiptis į
Kultūros ministeriją išreiškiant EKGT nuomonę, kad nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos
reglamentavimas negali būti įterptas į Nacionalinių kultūros ir meno premijų nuostatus, kadangi
skiriasi premiją gaunančių asmenų nuopelnų sritys (Jono Basanavičiaus premija apima ne tik
kultūrą ir meną, bet ir švietimą, mokslą, visuomeninę veiklą). 6. Apklausos rezultatus paskelbti
EKGT tinklapyje, pateikti duomenis Valstybinei lietuvių kalbos komisijai ir kitoms suinteresuotoms
institucijoms. 7. Teikti Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui patobulintą EKGT siūlymą
dėl Tautos istorinės atminties įstatymo projekto.
Devintasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2013 m. gruodžio 10 d. Jame dalyvavo
9 Tarybos narių, svečiai – Eglė Plioplienė (VšĮ „Ugnis ir kaukė“), Ryšard Maceikianec (Fondas
„Vilniaus klodai“).
Svarstyta: 1. Lietuvybės ir etninės kultūros tradicijų populiarinimas Vilniaus viešuosiuose
kalėdiniuose renginiuose. 2. Siūlymai dėl Lietuvos Respublikos Tautos istorinės atminties įstatymo
projekto Nr. XIP-4631(2) tobulinimo. 3. EKGT požiūris į lenkakalbių lietuvių keliamas problemas
(Lietuvos lenkų mokyklose istorijos ir literatūros programos per mažai siejamos su Lietuva, trūksta
etnografinių ekspedicijų lenkakalbėse Lietuvos teritorijose, neaiški Lietuvos politikų pozicija
lenkakalbių lietuvių atžvilgiu ir kt.). 4. Siūlymai 2014 m. EKGT kalendoriniam darbo planui. 5.
Siūlymai dėl valstybinės Etninės kultūros plėtros programos prioritetų 2014-aisiais metais. 6.
Konferencijos Mažosios Lietuvos pavadinimo klausimu rezultatų aptarimas
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Nutarta: 1.1. Parengti Kultūros tarybai rekomendacijas dėl Dailininkų sąjungos skulptūros ir
vitražo centro teikiamų projektų „Baltų šventviečių ženklai“, „Dainų skulptūrų alėja“, „Žaidžiam
pasakų erdvėj“ . 1.2. Parengti padėkos raštą Vilniaus miesto savivaldybei, kadangi organizuojant
2013 m. Kalėdų eglutės įžiebimo šventę Vilniuje buvo atsižvelgta į Tarybos siūlymus puoselėti
lietuvybę ir etninės kultūros tradicijas. 1.3. Kitame Tarybos posėdyje svarstyti siūlymus Vilniaus m.
savivaldybei dėl 2014 m. tradicinių kalendorinių renginių (Užgavėnių ir kt.). 2. Įgalioti D.
Urbanavičienę ir V. Tumėną EKGT siūlymus dėl Lietuvos Respublikos Tautos istorinės atminties
įstatymo projekto pristatyti 2013 m. gruodžio 11 d. LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros
komiteto posėdyje. 3.1. Gavus R. Maceikianec apibendrintą lenkakalbių lietuvių problemų analizę,
kreiptis į VLKK, ŠMM, Mokslo tarybą ir kt. institucijas, siekiant lenkakalbių lietuvių iškeltų
problemų sprendimo.3.2. 2014 m. inicijuoti išplėstinį seminarą-diskusiją dėl iškeltų lenkakalbių
lietuvių problemų. 4. Įpareigoti Tarybos narius siūlymus dėl EKGT 2014 m. kalendorinio veiklos
plano pateikti iki 2014 m. sausio mėn. 10 d. 5. Patvirtinti 2014 metų etninės kultūros plėtros
prioritetų sąrašą: 1. Etninės kultūros sklaida, gyvosios tradicijos išsaugojimas bei plėtra
etnografiniuose regionuose; 2. Vaikų ir jaunimo etninio kultūrinio ir lokalinio tapatumo
formavimas; 3. Etninės kultūros vertybių svarbos suvokimo visuomenėje stiprinimas; 4.
Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos stiprinimas tobulinant teisinę bazę. 6. Pritarti
konferencijos rezoliucijai ir ją paskelbti Tarybos internetinėje svetainėje.
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4 priedas
EKGT darbo grupių posėdžių 2013 m. protokolų santraukos
Etninės kultūros globos tarybos Tarmių grupės posėdis įvyko 2013 m. sausio 9 d. Dalyvavo
Tarmių grupės pirmininkas Kazimieras Garšva, nariai – Dalia Urbanavičienė, Violeta Meiliūnaitė,
svečiai – Nijolė Balčiūnienė (Lietuvių etninės kultūros draugija), Kęstutis Kaminskas (LR Seimo
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto biuras), Agnė Slančiauskaitė (LR Seimo Švietimo, mokslo ir
kultūros komiteto biuras), Daiva Vaišnienė (Valstybinė lietuvių kalbos komisija), Danguolė
Mikulėnienė (Lietuvių kalbos institutas), Aurelija Tamulionienė (Lietuvių kalbos institutas), Vida
Šatkauskienė (Lietuvių liaudies kultūros centras), Irena Seliukaitė (Kultūros ministerija).
Svarstyta: 1. 2013 Tarmių metų priemonių plano įgyvendinimas.
Nutarta: 1.1. Siūlyti Tarmių metų atidarymą transliuoti atskira laida iš LRT studijos, laidą
transliuojant vasario 21 d., pažymint tarptautinę Gimtosios kalbos (tarmė – taip pat gimtoji kalba)
dieną. 1.2. Irena Seliukaitė įpareigota susisiekti su Lietuvos radiju ir televizija dėl laidos rengimo.
Laidoje siūlyti pristatyti sociolingvistinę tarmių situaciją, penkis etnografinius regionus su
skirtingomis tarmėmis ir patarmėmis, keletą dainų arba kūrinių ir parodyti keletą reportažų iš
regionų. Galbūt į laidą pakviesti mokinius iš Poškonių pagrindinės mokyklos, kurie yra išlaikę tos
vietos tarmę. 1.3. Už laidos turinį atsakingi Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių liaudies kultūros
centras, Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Etninės kultūros globos taryba. 1.4. Per knygų mugę
Litexpo rūmuose pristatyti Tarmių metus ir leidinius apie tarmes Lietuvių kalbos instituto stende.
Siūlyti per knygų mugę tarmėms skirtos programos vedėjams kalbėti tarmiškai. 1.5. Pradėti rengti
tarmiškiausios regioninės televizijos bei radijo, taip pat tarmiškiausio leidinio konkursų nuostatus ir
paskelbti apie konkursus. 1.6. Baigiamąjį Tarmių metų renginį organizuoti LR Seime, pristatant
metų rezultatus, apdovanojant konkursų laureatus.
Etninės kultūros globos tarybos Švietimo grupės, Ugdymo plėtotės centro (UPC), Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centro (LMNŠC) ir Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų
posėdis įvyko 2013 m. birželio 5 d. Dalyvavo: EKGT pirmininkė, EKGT Švietimo grupės narė –
Dalia Urbanavičienė, svečiai – Daiva Briedienė (UPC metodininkė), Aldona Zaukienė (UPC
metodininkė), Meilė Čeponienė (UPC metodininkė), Alma Mirinienė (LMNŠC metodininkė),
Aurelija Augūnienė, (LMNŠC vedėja), Nijolė Šutinienė (LNMŠC direktoriaus pavaduotoja), Alė
Vilutienė (UPC metodininkė), Asta Morkūnienė (UPC Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja),
Emilija Bugailiškienė (ŠMM vyresn. specialistė).
Svarstyta: 1. 2013 – 2014 m. veiklų plano patikslinimas. 2. Renginių, skirtų Tarmių metams,
aptarimas. 3. Etninės kultūros mokytojų bei kitų ugdytojų poreikio kvalifikacijos tobulinimui
detalizavimas. 4. Vaizdo konferencijos ugdymo įstaigų vadovams bei etninės kultūros kuratoriams
turinio aptarimas.
Nutarta: 1.1. Į 2013 – 2014 m. veiklų planą įtraukti etnokultūrinio ugdymo turinio atnaujinimą,
siekiant ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas. 1. 2. Surengti atskirą susitikimą (2013 m.
birželio mėn.) etninės kultūros olimpiados koncepcijai, turiniui ir vykdymui aptarti su visais
partneriais. 1. 3. Teikti metodinę paramą mokytojams, siekiant gerinti etnokultūrinio ugdymo
kokybę: a) LMNŠC ir UPC Neformaliojo ugdymo skyrius įsipareigojo teikti kandidatūras
metodinei medžiagai rengti; b) patikslinti etninės kultūros pedagogų konferencijos datą ir vietą
(EKGT pirmininkė įsipareigojo ieškoti galimybių susitarti dėl konferencijos rengimo LR Seime
2013 m. spalio 15- 16 d.); c) pristatyti metodines rekomendacijas dėl etninės kultūros bendrųjų
programų įgyvendinimo metodiniuose susitikimuose su etninės kultūros pedagogais, ugdytojais,
kuratoriais; d) 2013 m. lapkričio mėn. organizuoti vaizdo konferenciją etninės kultūros kuratoriams
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iš savivaldybių Švietimo skyrių, pedagogų švietimo centrų, ugdymo įstaigų vadovams
(bendradarbiauti su EKGT, LMNŠC, UPC Neformaliojo ugdymo skyriumi, aukštosiomis
mokyklomis ieškant kandidatūrų etninės kultūros įgyvendinimo patirčiai pristatyti); 1. 4.
Įgyvendinant 2013 – 2014 m. veiklų planą, bendradarbiauti su: Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro atstovais (direktoriaus pavaduotoja Nijole Šutiniene), Gabių vaikų ugdymo skyriaus
vedėju Gediminu Beresnevičiumi ir skyriaus metodininkais, Lietuvių liaudies kultūros centru,
Lietuvių kalbos ir literatūros instituto specialistais, lietuvių bei tautinių mažumų mokyklų etninės
kultūros ugdymo mokytojais, aukštųjų mokyklų dėstytojais, mokslininkais, Etninės kultūros globos
tarybos, Lietuvių etninės kultūros draugijos atstovais, formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų
atstovais. 1. 5. Apie numatomas veiklas informuoti savo įstaigos vadovus. Derinti jų susitikimą dėl
bendradarbiavimo sutarties. 2. 1. Išsamią informaciją apie veiklas, skirtas Tarmių metams paminėti,
pateikti A. Vilutienei iki 2013 metų liepos 15 d. 2. 2. Dalyvauti LMNŠC renginių respublikiniuose
turuose. Kaupti mokinių patirtį, rengiantis ją panaudoti etninės kultūros olimpiados užduočių
sudarymui. 2. 3. Rengtis etninės kultūros ugdymo konferencijai „Etninė kultūra šiandien“. 3. 1.
Inicijuoti pasitarimą su partneriais (2013 m. birželio mėn. pabaigoje) dėl etninės kultūros ugdymo
kvalifikacijos tobulinimo programos rengimo. 3. 2. Programą parengti iki 2013 m. rugpjūčio 20 d.
3. 3. Bendradarbiauti su EKGT, LMNŠC, UPC Neformaliojo ugdymo skyriumi bei aukštosiomis
mokyklomis, ieškant kandidatūrų etninės kultūros kvalifikacijos tobulinimo programai rengti. 4.
Vaizdo konferenciją skirstyti į dvi dalis: teorinę ir praktinę. Teorinėje dalyje pristatyti etninės
kultūros ugdymo galimybes, kurias suteikia Bendrieji ugdymo planai. Praktines patirtis pristatyti
pagal amžiaus tarpsnius. Sudaryti sąlygas pristatyti savo patirtį regionų atstovams. Pasinaudoti
virtualioje erdvėje skelbiamais vaizdo įrašais, kuriuose atsispindi kitų šalių atstovų, gyvenančių
Lietuvoje, pasisakymai ir pan.
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5 priedas
Etninės kultūros globos tarybos 2013 m. kalendorinis veiklos planas
Tema

Darbas

Svarstymas ekspertų grupėje
Ekspertų
grupė

1. Tarybos 2013 m. strateginis
veiklos planas
2. Etninės kultūros plėtros
valstybinė programa 2010-2014
m.

3. Etninės kultūros integravimas
į bendrąją kultūros politiką
Lietuvoje
4. Etninei kultūrai skiriamas
valstybinis finansavimas
5. Etnografinių regionų globa

Data

1.1. Tarybos 2013 m. strateginio veiklos plano
parengimas
2.1. Etninės kultūros plėtros valstybinės
programos įgyvendinimo 2012 m.vertinimas
2.2. Etninės kultūros plėtros valstybinės
programos įgyvendinimo 2013 m. prioritetų
nustatymas ir sklaida (kartu su KM)
2.3. Etninės kultūros plėtros valstybinės
programos įgyvendinimo 2013 m.
koordinavimas (kartu su KM)
3.1. Siūlymų rengimas ir teikimas dėl etninės
kultūros integravimo į bendrąją kultūros politiką
4.1. Etninei kultūrai skiriamų valstybės biudžeto
asignavimų bei finansavimo tvarkos analizė ir
siūlymų teikimas
5.1. Siūlymo skelbti 2014 m. ar kitus
artimiausius metus Etnografinių regionų metais
teikimas
5.2.
Siūlymų dėl administracinės-teritorinės
reformos teikimas
5.3. Apibendrintų svarbiausių duomenų apie
etnografinių regionų ypatybes suvestinės
parengimas ir sklaida
5.4. Etnografinių regionų statuso įtvirtinimo
inicijavimas, žemėlapių komplekto sudarymas ir
sklaida

Svarstymas
Taryboje
Data

Finansinis
poreikis
(tūkst. Lt)

Sausis-vasaris

–

Sausis

–

Sausis

–

Sausis-gruodis

10

Pagal aktualų
poreikį

–

Pagal aktualų
poreikį

2

Sausis

–

Sausis

–

Etnografinių
regionų

Sausis- vasaris

Kovas

Etnografinių
regionų

Kovas-balandis

Gegužė-birželis

15
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6. Tarmių gyvoji tradicija

7. Etninės kultūros ugdymo
plėtra

8. Etninės kultūros specialistų
rengimas ir kvalifikacijos
tobulinimas
9. Tautinio paveldo produktų
įstatymas

5.5. Vietovių, kuriose atsiskleidžia etninės
Etnografinių
kultūros vertybių visuma (kraštovaizdis,
regionų
tradicinė architektūra, tautodailė, tradicijos ir
papročiai, tarmė ir kt.) nustatymas (kartu su KM)
6.1. LRV patvirtinto Tarmių metų priemonių
plano įgyvendinimas
6.2. Tarmių gyvosios tradicijos problemų
Tarmių
tyrimas ir siūlymų dėl jų sprendimo rengimas
7.1. Bendradarbiavimas su ŠMM ir UPC
Švietimo ir
plėtojant Etninės kultūros rekomendacijų
mokslo
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio
ugdymo pedagogams, Etninės kultūros
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų
sklaidą, kuriant pagalbos mokytojui sistemą
7.2. Etnokultūrinio ugdymo būklės
Švietimo ir
ikimokyklinėse įstaigose analizė remiantis
mokslo
apklausa
apibendrinimas
7.3. Etnokultūrinio ugdymo neformalaus
Švietimo ir
švietimo įstaigose analizė remiantis apklausa
mokslo
apibendrinimas
7.4.
Kultūros įstaigų edukacinių programų
Švietimo ir
tyrimas ir rekomendacijų dėl edukacinės veiklos
mokslo
plėtros rengimas (kartu su KM)
7.5. Bendradarbiavimas su KAM, Karo
akademija ir kitais partneriais dėl karių tautinio
ir patriotinio ugdymo plėtros
8.1. Etninės kultūros specialistų poreikio,
Švietimo ir
rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo galimybių
mokslo
analizė
9.1. Išvadų bei siūlymų dėl tautinio paveldo
Tautinio
produktų sertifikavimą ir kitų šią sritį
paveldo
reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo
produktų
9.2.
Dalyvavimas sprendžiant Tautinio paveldo
Tautinio
teikimas
produktų įstatymo įgyvendinimo klausimus
paveldo
produktų

Sausis-rugsėjis

Spalis-lapkritis

10

Sausis-gruodis
Sausis

vasaris

5

Pagal aktualų
poreikį

Pagal aktualų
poreikį

–

Vasaris-kovas

Kovas-balandis

3

Kovas-balandis

Balandis-gegužė

5

Balandis-spalis

Spalis-lapkritis

5

Pagal poreikį
Pagal poreikį

Pagal grupės
teikimą

5

Pagal aktualų
poreikį

Pagal grupės
teikimą

2

Pagal poreikį
ištisus metus

Pagal grupės
teikimą

–
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10. Etninė kultūra ir kaimo
turizmas
11. Nematerialaus etnokultūrinio
paveldo globa

12. Etninės kultūros sklaida
žiniasklaidoje
13. Tradicinių švenčių statusas
14. Lietuvių etninės kultūros
globa bei plėtra užsienyje

10.1. Siūlymų ir išvadų teikimas dėl etninės
kultūros plėtros kaimo turizmo srityje
11.1. Išvadų ir siūlymų dėl nematerialaus
kultūros paveldo archyvų būklės rengimas
11.2. Rekomendacijų dėl Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto archyvo, kaip nacionalinės
vertybės, statuso rengimas (kartu su KM)
11.3. Įtrauktų į UNESCO reprezentatyvųjį
nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąrašą
sutartinių gyvosios tradicijos globos stebėsena ir
vertinimas (kartu su KM)
11.4. Rusijoje esančių archyvinių XIX a.
sutartinių užrašymų kopijų perdavimo Lietuvai
inicijavimas
11.5.
Etnografinių regionų nematerialaus
kultūros paveldo vertybių būklės apžvalgų ir
rekomendacijų dėl jų apsaugos rengimas (kartu
su KM)
11.6. Rekomendacijų dėl tradicinių šokių ir
žaidimų populiarinimo parengimas (kartu su
12.1.
KM) Bendradarbiavimas su LRT dėl etninės
kultūros sklaidos
12.2. Etninės kultūros žiniasklaidoje būklės
tyrimas
13.1. Siūlymų teikimas dėl atmintinos dienos
statuso suteikimo tradicinėms kalendorinėms
šventėms
14.1. Etninės kultūros būklės lietuvių
bendruomenėse užsienyje analizė, išvadų ir
siūlymų dėl tos būklės gerinimo, lietuvių etninės
kultūros populiarinimo lietuvių bendruomenėse
užsienyje rengimas (kartu su KM ir URM)
14.2. Bendradarbiavimas su lietuvių
bendruomenėmis bei organizacijomis užsienyje

Etninio
turizmo
Etnokultūrinio
paveldo
Etnokultūrinio
paveldo

Pagal poreikį
ištisus metus
Pagal poreikį
ištisus metus
Rugsėjis-spalis

Pagal grupės
teikimą
Pagal grupės
teikimą
Spalis-lapkritis

5

Etnokultūrinio
paveldo

Sausis-gruodis

Gruodis

3

Etnokultūrinio
paveldo
Etnokultūrinio
paveldo

Vasaris-kovas

Balandis-gegužė

2

Sausis-gruodis

Gruodis

7

Gegužė-birželis

4

Pagal grupės
teikimą
Spalis

–
10

Sausis-vasaris

–

Sausis-gruodis

10

Pagal poreikį
ištisus metus

7

Žiniasklaidos
Žiniasklaidos

Pagal poreikį
ištisus metus
Vasaris-rugsėjis

1
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Iš viso:

111

99

REGIONINIŲ TARYBŲ POSĖDŽIŲ 2013 M. PROTOKOLŲ SANTRAUKOS
AUKŠTAITIJOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS
2013 M. POSĖDŽIŲ SANTRAUKOS
Pirmasis Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko 2013 m. balandžio 9 d. Miežiškių kultūros centre, Panevėžio rajone. Jame dalyvavo 19 regioninės
tarybos narių, svečiai – Antanas Pocius (Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas), Lina Daubarienė (Panevėžio rajono savivaldybės
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, kuruojanti etninę kultūrą), Birutė Petrulaitienė (Miežiškių kultūros centro direktorė), Marytė
Vaitiekūnienė (Pakruojo rajono savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė), Miežiškių folkloro ansamblio „Ringis“ nariai.
Svarstyta: 1. Panevėžio rajono kultūros stiprybė etnokultūroje. 2. Regioninės tarybos 2012 m. veiklos ataskaita. 3. Regioninės tarybos pirmininko
Petro Blaževičiaus 2010-2012 m. veiklos ataskaita. 4. Regioninės tarybos pirmininko rinkimai. 5. Regioninės tarybos 2013 m. veiklos planas. 6. Linos
Daubarienės ir Birutės Petrulaitienės pristatymai „Etninės kultūros plėtra Panevėžio rajone“. 7. Kiti klausimai. 7.1. Regioninės tarybos naujų narių
delegavimas. 7.2. Regioninės tarybos veikla tarp posėdžių ir kito posėdžio surengimas; 7.3. „Tramtatulio“ regioniniai turai Panevėžyje ir Širvintose.
Nutarta: 1. Siekti išlaikyti ir stiprinti etninę bendruomenių veiklą renginiuose. 2. Patvirtinti regioninės tarybos 2012 metų veiklos ataskaitą. 3.
Patvirtinti regioninės tarybos pirmininko 2010–2012 metų veiklos ataskaitą. 4. Regioninės tarybos pirmininke 2013–2015 metų kadencijai išrinkti
Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyriausiąją specialistę Zitą Mackevičienę. 5. Patvirtinti papildytą regioninės tarybos 2013 m. veiklos
planą. 6. Linos Daubarienė ir Birutės Petrulaitienės pranešimus įrašyti į kompaktinę plokštelę ir per regioninės tarybos narius išplatinti regiono
savivaldybėms kaip gerąją etninės veiklos patirtį. 7.1. Kreiptis į Ignalinos ir Švenčionių savivaldybes bei Žiemgalos draugiją dėl naujų narių
delegavimo į regioninę tarybą. 7.2. Surengti kitą regioninės tarybos posėdį Radviliškio rajone. 7.3. Skatinti rengti kasmetinius vaikų liaudies kūrybos
atlikėjų konkursus regiono savivaldybėse, siekiant gyvosios tradicijos tęstinumo.
Antrasis Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko 2013 m. gegužės 28 d. Pakiršinio etninės kultūros ir amatų centre, Radviliškio rajone. Jame dalyvavo 15
regioninės tarybos narių, svečiai – Violeta Dubnikienė (Žemės ūkio ministerijos Tautinio paveldo ir mokymų skyriaus specialistė), Genovaitės
Juodeikienė (Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja), Kazimieras Augulis (Radviliškio rajono mero
pavaduotojas), Marija Vaitiekūnienė (Pakruojo rajono savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė), Loreta Araminienė (Rokiškio
rajono Turizmo informacijos centro specialistė verslui ir amatams), Janina Komkienė (Rokiškio rajono Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis
skyriaus vyr. specialistė), Vytautas Valiušis (Leliūnų keramikos muziejaus vadovas), Dalia Urbonienė (Utenos tradicinių amatų centras), Odeta
Bražėnienė (Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas“ vadovė), Elžbieta Karaliūtė (Pakiršinio etninės kultūros ir amatų centro vadovė), Janė Petkūnienė
(Reškutėnų bendruomenės centro pirmininkė), Regina Lukminienė (Kėdainių krašto muziejaus etnografė), Rimantas Žirgulis (Kėdainių krašto
muziejaus direktorius), Rasa Ščerbaitienė (Žaslių kultūros centro direktorė), Rita Janušaitytė (Kaišiadorių rajono savivaldybės Kultūros ir paveldo
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skyriaus specialistė), Lina Narkevičienė (Panevėžio r. Smilgių kultūros centro direktorė), Angelė Pikienė (Joniškio r. Skaistgirio bendruomenės narė),
Irena Vilkonienė (Joniškio r. Ziniūnų bendruomenės pirmininkė), Reda Pečkuvienė (Joniškio r. Skaistgirio bendruomenės pirmininkė), Romas
Kalvaitis (Baisogalos seniūnas).
Svarstyta: 1. Aukštaitijos Amatų centrų veiklos ir problemos. 2. Etninės kultūros plėtra Radviliškio rajone. 3. Regioninės tarybos pirmininkės
pavaduotojų rinkimai. 4. Prašymas dėl naujo regioninės tarybos nario patvirtinimo. 5. Kiti klausimai: 5.1. Regioninės tarybos veikla tarp posėdžių ir
kita Tarybos posėdį. 5.2. Aukštaitijos Dainų šventė Panevėžyje.
NUTARTA. 1.1. Prašyti EKGT kreiptis į savivaldybes dėl tradicinių amatų puoselėjimo siūlant savivaldybėse sertifikuotus tradicinius amatininkus
atleisti (arba iš dalies) nuo verslo mokesčio, nemokamai išduoti verslo liudijimą turintiems sertifikatą tradiciniams amatininkams, atleisti juos nuo
vietos mokesčio mugėse. 1.2. Palaikant tradicinių amatų gyvavimą per regiono tautodailininkų bendrijas, skatinti tautodailininkus labiau siekti amatų
mokymo programų sertifikavimo. 2.1. Regiono savivaldybėse paskleisti Radviliškio rajono gerąją patirtį etninės kultūros srityje. 2.2. Padėti ieškant
vadovo folkloro ansambliui „Šeduva“. 3. Patvirtinti Regioninės tarybos pirmininkės pavaduotojais tarybos narius Petrą Blaževičių (Rokiškio rajono
savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėją) ir Liuciją Bertulienę (Joniškio rajono savivaldybės
administracijos Kultūros skyriaus vyriausiąją specialistę). 4. Persiųsti Švenčionių rajono savivaldybės prašymą EKGT, kad ši patvirtintų naują
Aukštaitijos regioninės tarybos narę Danutę Vigelienę. 5. Kitą regioninės tarybos posėdį surengti spalio mėnesį Kėdainių rajone Paberžės 1863 metų
sukilimo muziejuje.
Trečiasis Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko 2013 m. lapkričio 6 d. Paberžės 1863 metų sukilimo muziejuje Kėdainių rajone. Jame dalyvavo 17
regioninės tarybos narių, svečiai – Nijolė Naujokienė (Kėdainių rajono savivaldybės vicemerė), Rimantas Žirgulis (Kėdainių krašto muziejaus
direktorius), Violeta Balčiūnienė (Švenčionių Nalšios muziejaus Etninės veiklos skyriaus vedėja), Oldinaras Vainauskas (Kėdainių regioninės
televizijos vadovas) ir žiniasklaidos atstovai.
Svarstyta: 1. Etninės kultūros plėtra Kėdainių rajone. Kėdainių krašto vaikų folkloro pristatymas (Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos vaikų
folkloro ansamblio pasirodymas). 2. Tarmių metų aktualijos. 3. Kiti klausimai: 3.1. Regioninės tarybos veikla tarp posėdžių ir rengti kitą Tarybos
posėdį. 3.2. Įvykusio regioninių tarybų posėdžio Alytuje rezultatai. 3.3. Regioninės tarybos 2014 metų veiklos prioritetai. 3.4. Padėkos už dalyvavimą
regioninėje Aukštaitijos dainų šventėje.
Nutarta: 1. Regioninės tarybos nariams paskleisti gerąją patirtį, vykdant etninės kultūros plėtros programą Kėdainių rajone, savo savivaldybėse, per
žiniasklaidos priemones ir kt. formomis. 2.1. Kreiptis į EKGT, kad siūlytų lietuvių kalbos tarmes įtraukti į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo
vertybių sąrašą. 2.2. Kreiptis į regiono savivaldybes, kad vasario 21 d., Europos tarmių dieną, skirtų deramą dėmesį savo krašto tarmei. 3. Kitą tarybos
posėdį surengti gruodžio mėnesį nuotoliniu būdu ir patvirtinti 2014 metų etninės veiklos prioritetus regione.
Ketvirtasis Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko 2013 m. gruodžio 16 d. nuotoliniu būdu. Jame dalyvavo 26 regioninės tarybos narių.
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Svarstyta: 1. Regioninės tarybos atstovo rinkimai į naujos kadencijos Etninės kultūros globos tarybą. 2. 2014 metų veiklos prioritetų patvirtinimas.
Nutarta: 1. Į naujos kadencijos EKGT nuo Aukštaitijos regiono deleguoti Joną Vaiškūną. 2.1. Patvirtinti šiuos Aukštaitijos regioninės etninės kultūros
globos tarybos 2014 metų veiklos prioritetus: 1) krašto ir regiono tapatumo aktualizavimas, užtikrinant gyvųjų tradicinių židinių globą; 2) akcentuoti
folkloro prestižą ruošiantis 2014 m. Dainų šventei „Čia – mano namai“; 3) vykdant mokymus pedagogams sparčiau įgyvendinti Etninės kultūros
ugdymo programą regiono švietimo įstaigose; 4) vykdant etninės kultūros globą, aktyviau bendradarbiauti su regione veikiančiomis valstybinėmis
institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, bendruomenėmis; 5) plačiau skleisti gerąją etninės veiklos patirtį žiniasklaidos priemonėse. 2. 2.
Patvirtintus prioritetus sausio mėnesį paskleisti regiono savivaldybių kultūros ir švietimo skyriams, etninę veiklą vykdančioms nevyriausybinėms
organizacijoms.
DZŪKIJOS (DAINAVOS) REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS 2013 M. POSĖDŽIŲ SANTRAUKOS
Pirmasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis įvyko 2013 m. kovo 15 d. Vilniuje, Seime. Jame dalyvavo 15 Dzūkijos (Dainavos) tarybos narių,
svečiai – Dalia Urbanavičienė (Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė), Seimo Dzūkijos bičiulių parlamentinės grupės nariai Algis Kašėta ir
Kęstutis Daukšys.
Svarstyta: 1. Dainavos krašto 760-ties metų sukakties minėjimas. 2. Dainavos krašto įtraukimas į ES žemėlapius. 3. Dailininkės G. Didelytės piešinių
ciklas skirtas Dainavos istorijai.
Nutarta: 1. 1. Dainavos krašto 760-ties metų sukakties minėjimo šventėje rugsėjo mėnesį surengti tautodailės parodos atidarymą. 1.2. Dzūkijos
(Dainavos) tarybos narę A. Lampickienę paskirti atsakinga už parodos atidarymą. 1.3. Paskirti Dzūkijos (Dainavos) tarybos pirmininkę O. Drobelienę
atsakinga už minėjimo pranešimų organizavimą. 1.4. Paskirti Dzūkijos (Dainavos) tarybos sekretorių M. Galinį atsakingu už meninių kolektyvų
pasirodymo organizavimą. 2. Periodiškai teikti informacinę medžiagą Seimo Dzūkijos bičiulių parlamentinei grupei apie EKGT ir regioninės tarybos
veiklą siekiant įtvirtinti Dainavos krašto statusą. 3.1. Organizuoti dailininkės G. Didelytės piešinių ciklo, skirto Dainavos istorijai, knygos išleidimą iki
šių metų rugsėjo mėnesio. 3.2. Dėl knygos išleidimo raštu kreiptis į Nacionalinį ir Dailės muziejus.
Antrasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis įvyko 2013 m. gegužės 24 d. Šalčininkuose. Jame dalyvavo 11 Dzūkijos (Dainavos) tarybos narių.
Svarstyta: 1. Etninės kultūros veikla Šalčininkų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“. 2. Dainavos krašto 760-ties metų sukakties minėjimo organizavimas.
Nutarta: 1.1. Teigiamai įvertinti etninės kultūros puoselėjimą ir ugdymą „Vyturėlio“ lopšelyje-darželyje. 1.2. Plačiai paskleisti gerąją lopšelio-darželio
patirtį (etnografinis interjeras, edukaciniai renginiai vaikams ir jų šeimoms). 2. Patvirtinti Dainavos krašto 760-ties metų sukakties minėjimo programą.

102

Trečiasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis įvyko 2013 m. rugsėjo 20 d. Alytuje. Jame dalyvavo Dzūkijos (Dainavos) tarybos 15 narių, svečiai –
Nijolė Makštutienė, Kęstutis Ąžuolas, Vilma Liaukuvienė, Ana Visockaitė (Alytaus miesto savivaldybės administracija) ir Seimo nariai Algis Kašėta,
Birutė Vėsaitė, Orinta Leiputė, Valdas Vasiliauskas.
Svarstyta: 1. 2015 metų paskelbimas Etnografinių regionų metais ir pasirengimas jiems. 2. Bendradarbiavimo su LR Seimo Dzūkijos bičiulių
parlamentine grupe (pirm. A. Kašėta) gairės ir perspektyvos. 3. G. Didelytės ir V. Čapliko knygos ,,Dainavos klodai: tarp ledynmečio ir dabarties"
pristatymas.
Nutarta: 1. Pateikti siūlymus dėl Etnografinių regionų metų minėjimo renginių pirmuose 2014 m. Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdžiuose. 2. Plėtoti
Dzūkijos (Dainavos) tarybos ir Seimo Dzūkijos bičiulių parlamentinės grupės bendradarbiavimą dviem pagrindinėmis kryptimis: a) bendrų renginių
organizavimas; b) veikla dėl etnografinių regionų įteisinimo – tiek kaip kultūrinių, tiek kaip administracinių darinių. 3. Parengti rekomendacinius
raštus savivaldybėms dėl knygos „Dainavos klodai: tarp ledynmečio ir dabarties“ pristatymo ir tarpininkauti organizuojant pristatymo renginius.
Ketvirtasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis įvyko 2013 m. gruodžio 13 d. Gudžiuose, Varėnos raj. Jame dalyvavo 12 Dzūkijos (Dainavos)
tarybos narių.
Svarstyta: 1. Etninės kultūros veiklos ir perspektyvos Varėnos rajone. Pažintis su Varėnos kultūros centro Gudžių filialo veikla. 2. Dzūkijos (Dainavos)
tarybos 2014 metų veiklos prioritetai. 3. Lietuvos kultūros tarybos paskelbti konkursai paraiškoms dėl 2014 m. projektų, programų ir
priemonių finansavimo.
Nutarta: 1. Pritarti etninės kultūros veiklai ir perspektyvų gairėms Varėnos rajone bei Varėnos kultūros centro Gudžių filiale, kuris reikšmingai
prisideda prie etnokultūros puoselėjimo ir plėtros. 2. Patvirtinti Dzūkijos (Dainavos) tarybos pagrindinius 2014 m. veiklos prioritetus: 1. Vaikų ir
jaunimo etninio kultūrinio ir lokalinio tapatumo formavimas; 2. Etnoturizmo tyrimas, gaivinimas ir plėtra regione. 3 Siūlyti norintiems teikti paraiškas
Lietuvos kultūros tarybai ir besidomintiems bendradarbiavimo perspektyva su Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritoriniu padaliniu
susisiekti su Dzūkijos (Dainavos) tarybos nariu R. Povilaičiu.
MAŽOSIOS LIETUVOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS
2013 M. POSĖDŽIŲ SANTRAUKOS
Pirmasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis įvyko 2013 m. kovo 26 d. nuotoliniu būdu. Jame dalyvavo 10 Mažosios Lietuvos tarybos narių, svečiai
– Klaipėdos universiteto dėstytoja dr. Dalia Kiseliūnaitė.
Svarstyta: 1.Valstybinės lietuvių komisijos raštas EKGT dėl Mažosios Lietuvos pavadinimo naudojimo.
Nutarta: 1. Surengti konferenciją pasitelkiant mokslininkus, istorikus, visuomeninius veikėjus dėl Mažosios Lietuvos pavadinimo naudojimo.
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Antrasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis įvyko 2013 m. lapkričio 20 d. nuotoliniu būdu. Jame dalyvavo 10 Mažosios Lietuvos tarybos narių.
Svarstyta: 1. Tilžės akto 95-mečio paminėjimo renginiai regione 2. Etnokultūrinio ugdymo mokytojų, dirbančių regione, patirties panaudojimo
galimybės.
Nutarta: 1. Kreiptis į regiono žiniasklaidos priemones dėl renginių, skirtų Tilžės akto 95-mečiui paminėti, viešinimo. 2. Atrinkti gerąją patirtį
etnokultūrinio ugdymo srityje turinčius regiono mokytojus ir teikti jų kandidatūras Ugdymo plėtotės centrui dėl etninės kultūros programų tobulinimo.
Trečiasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis įvyko 2013 m. gruodžio 6 d. Šilutėje. Jame dalyvavo 10 Mažosios Lietuvos tarybos narių ir Etninės
kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė.
Svarstyta: 1. Etninės kultūros globos tarybos veiklą reglamentuojantys teisės aktai. 2. Palydint Tarmių metus, pasitinkant Etnografinių regionų metus.
3. Lietuvybės ir etninės kultūros tradicijų populiarinimas viešuosiuose kalėdiniuose renginiuose. 4. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos raštas EKGT
dėl Mažosios Lietuvos pavadinimo vartojimo.
Nutarta: 1.1. Pritarti Etninės kultūros globos tarybos įstatymo projekto ir kitų lydinčiųjų teisės aktų projektų nuostatoms. 1.2. Kreiptis į Seimą, kad
narystė EKGT nebūtų apribota dviem kadencijomis, deleguoti į naujos kadencijos EKGT Mažosios Lietuvos tarybos pirmininkę Nijolę Sliužinskienę.
2. Apibendrinti Tarmių metų rezultatus regione ir pasirengti Etnografinių regionų metams. 3. Skatinti kultūros darbuotojus propaguoti regione
lietuviškas Kalėdas. 4. Konferencijai dėl Mažosios Lietuvos pavadinimo vartojimo pateikti Mažosios Lietuvos tarybos nuomonę – išsaugoti Mažosios
Lietuvos pavadinimą.
Ketvirtasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis įvyko 2013 m. gruodžio 13 d. nuotoliniu būdu. Jame dalyvavo 17 regioninės tarybos narių.
Svarstyta: Mažosios Lietuvos tarybos nario delegavimas į Etninės kultūros globos tarybą.
Nutarta: Į Etninės kultūros globos tarybą deleguoti savo narį Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekaną prof. Rimantą Balsį.
SUVALKIJOS (SŪDUVOS) REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS 2013 METŲ POSĖDŽIŲ SANTRAUKOS
Pirmasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko 2013 m. sausio 23 d. Marijampolės kultūros centre. Jame dalyvavo 16 Suvalkijos (Sūduvos)
tarybos narių.
Svarstyta: 1. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos veiklos prioritetų 2013 m. sąrašas. 2. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2013 m. veiklos planas. 3. Tarmių
dienos paskelbimas. 4. Sūduvos vardo vartojimas. 5. Kiti klausimai.
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Nutarta: 1. Patvirtinti regioninės tarybos veiklos prioritetų 2013 m. sąrašą: 1.1. Vaikų ir jaunimo etninio kultūrinio ir lokalinio tapatumo formavimas;
1.2. Etninės kultūros vertybių svarbos suvokimo visuomenėje stiprinimas; 1.3. Etninės kultūros sklaida, gyvosios tradicijos išsaugojimas bei plėtra
Sūduvos regione; 1.4. Kapsų ir zanavykų šnektų populiarinimas; 1.5. Tradicinių amatų ir verslų, kulinarinio paveldo gaivinimas ir plėtra. 2. Patvirtinti
Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2013 m. veiklos planą su pateiktais pasiūlymais ir pataisomis. 3. Pritarti siūlymui vasario 21 d. skelbti Tarmių diena. 4.
Siūlyti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai planuojamuose ženkluose prie magistralinių kelių nurodyti Lietuvos etnografinio regiono vardą
SŪDUVA. 5. Parengti posėdyje pristatytų planuojamų renginių, skirtų Tarmių metams, bendrą sąrašą bei išsiųsti jį krašto institucijoms, mokykloms,
kultūros centrams.
Antrasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko 2013 m. kovo 16 d. Marijampolės kultūros centre. Jame dalyvavo 16 Suvalkijos (Sūduvos)
tarybos narių, svečiai – A. Vaicekauskienė (Punsko lietuvių Etninės kultūros draugijos pirmininkė).
Svarstyta: 1. Pakartotinė ikimokyklinių įstaigų apklausa dėl etnokultūrinio ugdymo. 2. Sūduvos vardo vartojimas. 3. Anketos dėl Sūduvos vardo
vartojimo tvirtinimas. 4. Kiti klausimai.
Nutarta: 1. Įpareigoti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narius paraginti ikimokyklinių įstaigų vadovus užpildyti ir atsiųsti apklausos anketas dėl
etnokultūrinio ugdymo. 2. Parengus anketą dėl Sūduvos vardo vartojimo, apklausti kiek įmanoma daugiau etnografinio krašto gyventojų (įvairaus
amžiaus, išsilavinimo, gyvenančių miestuose ir kaimuose). 3.1. Patvirtinti Z. Kalesinsko parengtą apklausos dėl Sūduvos vardo vartojimo anketą. 3.2.
Įpareigoti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narius ir EKGT sekretoriato specialistą V. Jazerską išplatinti spausdintas bei elektronines apklausos anketas,
užpildytas surinkti iki 2013 m. birželio 7 d. 4. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos nariai pateikė informaciją apie įgyvendintus ir planuojamus Tarmių metų
renginius.
Trečiasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko 2013 m. lapkričio 8 d. Marijampolės kolegijoje. Jame dalyvavo 15 Suvalkijos (Sūduvos)
tarybos narių.
Svarstyta: 1. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2013 m. veiklos ataskaita. 2. Sūduvos vardo vartojimo apklausos rezultatai. 3. Pasirengimas Etnografinių
regionų metams. 4. Siūlymai Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2014 m veiklos planui. 5. Marijampolės savivaldybės Etninės kultūros plėtros planas. 6.
Etninės kultūros specialistų poreikis regione. 7. Seimo narių Sūduvos grupės sukvietimo galimybės. 8. Kiti klausimai.
Nutarta: 1. Įpareigoti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narius parengti 2013 m. veiklos ataskaitas ir atsiųsti el. paštu iki gruodžio 1 d. 2. Apklausos dėl
Sūduvos vardo vartojimo apibendrinimus pateikti EKGT. 3. Rengiant 2014 m. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos veiklos planą, skirti ypatingą dėmesį
pasiruošimui Etnografinių regionų metams 2015 m., numatyti seminarus savivaldybių švietimo skyrių darbuotojams, istorijos, literatūros mokytojams,
akcentuojant geografiją, tarmes ir architektūrą. 4. Iki kito Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdžio pateikti siūlymus 2014 m. veiklos planui. 5.
Organizuoti susitikimą su Marijampolės savivaldybės meru ir aptarti bei paskatinti Etninės kultūros plėtros plano rengimą. 6. Siūlyti EKGT tęsti darbą
su Savivaldybių asociacija, ieškant galimybių steigti savivaldybėse etninės kultūros specialistų etatus. 7. Įpareigoti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narius
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paraginti Sūduvos krašte rinktus, įvairių partijų ir frakcijų Seimo narius sudaryti Seime Sūduvos krašto bičiulių grupę, kuri padėtų sprendžiant šio
etnografinio krašto kultūrines problemas. 8. Kitą Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdį surengti iki gruodžio 15 d.
Ketvirtasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko 2013 m. gruodžio 10 d. Marijampolės kultūros centre. Jame dalyvavo 19 Suvalkijos
(Sūduvos) tarybos narių.
Svarstyta: 1. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos atstovo delegavimas į Etninės kultūros globos tarybą. 2. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2013 m. veiklos
ataskaita. 3. Siūlymai Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2014 m veiklos planui. 4. Kiti klausimai.
Nutarta: 1. Į Etninės kultūros globos tarybą deleguoti Zigmą Kalesinską. 2. Patvirtinti Sūduvos (Suvalkijos) tarybos 2013 m. veiklos ataskaitą su
pateiktais pasiūlymais ir pataisomis įpareigojant Z. Kalesinską ir V. Jazerską parengti galutinę ataskaitos redakciją. 3.1. Pritarti Sūduvos (Suvalkijos)
tarybos 2014 m. veiklos plano projektui, akcentuojant pasirengimą 2015 m. Regionų metams. 3.2. Įpareigoti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narius iki
kito posėdžio pateikti siūlymus ir pastabas veiklos planui. 4. K. Subačius ir V. Jazerskas informavo Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narius apie vizitą
Marijampolės savivaldybėje, kurio metu Marijampolės meras pritarė iniciatyvai rengti Marijampolės Etninės kultūros plėtros planą ir steigti etninės
kultūros specialisto etatą Marijampolės savivaldybėje.

ŽEMAITIJOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS
2013 M. POSĖDŽIŲ SANTRAUKOS
Pirmasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2013 m. vasario 12 d. nuotoliniu būdu. Jame dalyvavo 19 Žemaitijos tarybos narių.
Svarstyta: 1. Žemaitijos tarybos 2012 metų veiklos ataskaita. 2. Žemaitijos tarybos 2013 metų veiklos planas.
Nutarta: 1. Patvirtinti Žemaitijos tarybos 2012 m veiklos planą su pateiktais pasiūlymais ir pataisomis. 2. Patvirtinti Žemaitijos tarybos 2013 m. veiklos
planą.
Antrasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2013 m. vasario 27 d. Kretingoje. Jame dalyvavo 11 Žemaitijos narių.
Svarstyta: 1. Tarmių metų renginiai. 2. Folkloro ansamblių veiklų, pažymint Tarmių metus, planai. 3. Kretingos muziejaus naujų ekspozicijų
pristatymas.
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Nutarta: 1. Žemaitijos tarybos nariams atlikti renginių, skirtų Tarmių metams stebėseną tiek savo, tiek kituose regionuose, juose aktyviai dalyvauti. 2.
Pritarti aktyviai Žemaitijos folklorų ansamblių veiklai Tarmių metams skirtuose renginiuose. 3.1. Skleisti informaciją apie Kretingos muziejaus
atnaujintas ekspozicijas. 3.2. Tarpininkauti rengiant naujas edukacines programas.
Trečiasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2013 m. gruodžio 3 d. Kuršėnuose. Jame dalyvavo 16 Žemaitijos tarybos narių, svečiai – Laimutė
Varkalienė (Šiaulių r. savivaldybės kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja), Birutė Poškienė, Ilona Motuzienė, Algirdas Tamašauskas, Irma Vestartienė
(Šiaulių r. savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro darbuotojai).
Svarstyta: 1. Žemaitijos tarybos nario delegavimas į Etninės kultūros globos tarybą. 2. Žemaitijos tarybos 2013 m. veiklos ataskaitos rengimas. 3.
Žemaitijos tarybos 2014 m. prioritetai. 4. Žemaitijos tarybos 2014 m. veiklos planas. 5. Šiaulių rajono Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro
puodininkystės ir keramikos edukacinės programos.
Nutarta: 1. Į Etninės kultūros globos tarybą deleguoti Virginijų Jocį. 2. 2013 m. veiklos ataskaitos papildymus siųsti S. Dacienei iki gruodžio 27 d. 3.
Patvirtinti 2014 m. pagrindinius prioritetus: 3.1. žemaičių kalbos puoselėjimas bei plėtra regione; 3.2. žemaičių folkloro ansamblių svarbos suvokimo
visuomenėje stiprinimas. 4. Patvirtinti Žemaitijos tarybos 2014 m. veiklos planą papildant šiais Tarybos narių siūlymais: ą) įpareigoti Aldoną
Kuprelytę kitam posėdžiui pateikti Plungės rajono neteisingų vietovardžių sąrašą; b) įpareigoti Sigitą Dacienę kreiptis į Telšių r. savivaldybės kultūros
centrą dėl Žemaitijos regiono etnokultūros žmonių, folkloro ansamblių pagerbimo šventės Telšiuose metu. 5. Skleisti informaciją apie Šiaulių rajono
etninės kultūros ir tradicinių amatų centro veiklą, tarpininkauti rengiant etnokultūrinius ir edukacinius renginius.
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7 priedas

Bendro regioninių tarybų atstovų pasitarimo 2013-09-20 protokolo santrauka
Vienas iš Dainavos krašto paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 760 metų sukakties minėjimo renginių buvo bendras Etninės kultūros globos tarybos
regioninių tarybų posėdis, vykęs rugsėjo 20 d. Alytuje.
Posėdyje dalyvavo 27 EKGT bei EKGT regioninių tarybų nariai, 4 EKGT specialistai regionams, svečiai: Seimo nariai – Valdas Vasiliauskas,
Vytautas Kamblevičius, Raimondas Markauskas, Birutė Vėsaitė, Orinta Leiputė ir Algis Kašėta; Alytaus miesto meras Jurgis Krasnickas; Alytaus
miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas; Alytaus dailiųjų amatų mokyklos direktorius Arvydas Švirmickas.
Svarstyta: 1. Naujų EKGT veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektai (Lietuvos Respublikos Etninės kultūros globos tarybos įstatymo projektas
nr. XIIP-583, Etninės kultūros globos tarybos nuostatų projektas nr. XIIP-584, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų
įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo 11 straipsniu įstatymo projektas nr. XIIP-585). 2. EKGT siūlymas paskelbti 2015-uosius metus
Etnografinių regionų metais, pasirengimas jiems. 3. Etninės kultūros specialistų poreikis regionuose. 4. Kiti klausimai: 1) dėl Lietuvos etnografinių
regionų ryšių su į užsienį emigravusiais kraštiečiais palaikymo; 2) dėl Lietuvos etnografinių regionų ryšių su kaimynais baltais palaikymo.
Nutarta: 1. Pritarti naujų EKGT veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektams. 2. Pritarti siūlymui 2015-uosius metus paskelbti Etnografinių
regionų metais. 3. Įpareigoti regionines tarybas pateikti pastabas dėl etninės kultūros specialistų poreikio. 4. Išsamiau apsvarstyti šiuos klausimus per
EKGT posėdį, taip pat per kiekvienos regioninės tarybos posėdžius.
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8 priedas
SUTRUMPINIMAI
AM – Aplinkos ministerija
EIC – Europos informacijos centras
EKGT – Etninės kultūros globos taryba
EP – Europos parlamentas
FM – Finansų ministerija
KM – Kultūros ministerija
KRF – Kultūros rėmimo fondas
KU – Klaipėdos universitetas
LEKD – Lietuvių etninės kultūros draugija
LEU – Lietuvos edukologijos universitetas
LII – Lietuvos istorijos institutas
LKI – Lietuvių kalbos institutas
LKTA – Lietuvos kaimo turizmo asociacija
LLKC – Lietuvos liaudies kultūros centras
LLTI – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
LMA – Lietuvos muziejų asociacija
LMKA – Lietuvos meno kūrėjų asociacija
LMTA – Lietuvos muzikos ir teatro akademija
LRV – Lietuvos respublikos vyriausybė
LRT – Lietuvos radijas ir televizija
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LSA – Lietuvos savivaldybių asociacija
NUTS (pranc. nomenclature des unités territoriales statistiques) – statistinių teritorinių vienetų nomenklatūra
PGC prie KAM – Pilietinės gynybos centras prie Krašto apsaugos ministerijos
SADM – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
SRTRF – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Seimo BFK – Biudžeto ir finansų komitetas
Seimo ŠMKK – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas
Seimo VVSK – Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas
ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija
ŠU – Šiaulių universitetas
UPC – Ugdymo plėtotės centras
URM – Užsienio reikalų ministerija
VDU – Vytauto Didžiojo universitetas
VEKC – Vilniaus etninės kultūros centras
VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VLKK – Valstybinė lietuvių kalbos komisija
VRM – Vidaus reikalų ministerija
VSTT – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM
VTD prie ŪM – Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
VU – Vilniaus universitetas
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ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS ATASKAITA
2013-01-01 – 2013-12-31

EKGT PIRMININKAS
VIRGINIJUS JOCYS
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VILNIUS, 2014
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