
1 
 

2003 M. UNESCO NEMATERIALAUS KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS 

KONVENCIJOS ĮGYVENDINIMO IR VERTYBIŲ, ĮRAŠYTŲ Į 

REPREZENTATYVŲJĮ ŽMONIJOS NEMATERIALAUS KULTŪROS PAVELDO 

SĄRAŠĄ, BŪKLĖS PERIODINĖS ATASKAITOS (2012–2017) SANTRAUKA BEI 

DARBO GRUPĖS REKOMENDACIJOS, PARENGTOS ŠIOS KONVENCIJOS 

ATASKAITOS BEI AKTUALIOS INFORMACIJOS PAGRINDU 

2020 01 15 
 

Įvadas 

Kultūros ministrės L. Ruokytės-Jonsson 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. ĮV-702 įsteigta darbo 
grupė Konvencijos įgyvendinimui užtikrinti. Grupės pirmininke paskirta kultūros viceministrė 
Gintautė Žemaitytė, pirmininko pavaduotoja – Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus 
pavaduotoja Vida Šatkauskienė, sekretore – Nacionalinės komisijos kultūros programų vadovė 
Milda Valančiauskienė. Kiti darbo grupės nariai: Teresė Jurkuvienė – menotyrininkė, dr., Lietuvos 
nacionalinio kultūros centro Tautodailės poskyrio vadovė; Irena Kezienė – Kultūros ministerijos 
Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Regionų kultūros skyriaus vyriausioji 
specialistė; Alė Počiulpaitė – menotyrininkė, dr.; Loreta Sungailienė – etnomuzikologė, dr. 
Lietuvos nacionalinio kultūros centro vyriausioji specialistė; Daiva Vyčinienė – etnomuzikologė, 
dr. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė; Rasa Gelgotienė – Lietuvos chorų sąjungos 
pirmininkė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė, chorų vadovė; Alma Pustovaitienė – 
Kupiškio kultūros centro Etninės kultūros etnografė, folkloro ansamblio „Kupkėmis“ vadovė; 
Rimantas Zinkevičius – liaudies meistras, kryždirbys, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio 
bendrijos Ukmergės tautodailininkų draugijos pirmininkas. 

Kultūros ministrės 2017 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-883 darbo grupė papildyta 
Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento vyr. specialiste Emilija 
Bugailiškiene. Kultūros ministrės 2017 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-1015 darbo grupės 
pirmininku tapo kultūros viceministras Renaldas Augustinavičius.  

2017 m. įvyko 3 darbo grupės posėdžiai, kurių metu dalyviai prisiėmė įsipareigojimus 
pateikti informaciją Konvencijos įgyvendinimo periodinei ataskaitai, aptarė 2012–2017 m. 
svarbiausius įvykius nematerialaus kultūros paveldo apsaugos srityje ir įrašytų į UNESCO 
Reprezentatyvųjį nematerialaus kultūros paveldo sąrašą vertybių būklę.  

Darbo grupė inicijavo konsultacijas su kryždirbiais, jos įvyko Lietuvos nacionaliniame 
kultūros centre 2017 m. lapkričio 17 dieną. Susitikime, kuriame aptarta kryždirbystės tradicijos 
užtikrinimo problematika, taip pat dalyvavo kultūros viceministras R. Augustinavičius. Susitikimo 
metu surinkta medžiaga įtraukta į periodinę ataskaitą. Iki 2017 m. pabaigos Nacionalinės 
komisijos sekretoriatas sistemino, redagavo ir vertė preliminarią iš darbo grupės narių gautą 
medžiagą, o 2018 m. sausio 26 d. periodinė ataskaita pateikta UNESCO. Ataskaita buvo 
apsvarstyta 2018 m. lapkričio 26 d. Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros paveldo komiteto 
13-osios sesijos metu ir numatoma patvirtinti Generalinės asamblėjos 8-oje sesijoje 2020 birželio 
mėnesį.  

 

 
Periodinės ataskaitos bendrųjų dalių A-B santrauka 
 

Periodinės ataskaitos bendrosios dalys A-B, skirtos valstybės narės kultūros politikai, bendrosioms 
teisinėms, reguliavimo ir kt. priemonėms, institucinei infrastruktūrai, švietimo ir mokslo, 
dokumentavimo įstaigoms, veikiančioms nematerialaus kultūros paveldo srityje.  

Lietuva ataskaitos santraukoje (A dalyje) kaip ryškiausias įgyvendinimo priemones 
išskyrė: 2015 m. papildytą Tautinio paveldo produktų įstatymą, 2016 m. papildytą Valstybinės 
etninės kultūros globos pagrindų įstatymą, 2011 m. priimtą 2012–2020 m. Tautinio paveldo 
produktų apsaugos, jų rinkos ir tradicinių amatų plėtros programą, 2016 m. patvirtintas stipendijas 
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amatininkams, sertifikuotiems meistrams ir jų mokiniams (pameistriams), 2013 m. įtvirtintas 
galimybes Lietuvos kultūros tarybos Etninės kultūros bei Mėgėjų meno programų rėmuose skirti 
paramą vertybėmis, įrašytoms į Reprezentatyvųjį sąrašą, 2016 m. Etninės kultūros globos tarybos 
inicijuotą Etninės kultūros tyrimų programą, 2010–2014 m. Etninės kultūros plėtros programą ir 
2015-2018 m. Etninės kultūros plėtros veiksmų planą, 2015–2017 m. sukurtą Nacionalinio 
nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado metodiką, 2015 m. patvirtintus Nematerialaus 
kultūros paveldo vertybių sąvado (toliau – Sąvadas) nuostatus, 2017 m. patvirtintą valstybės 
investicijų projektą, skirtą Sąvado informacinės sistemos sukūrimui ir įdiegimui ir 2017 m. 
paskelbtas pirmąsias 10 Nacionalinio nematerialaus kultūros paveldo sąvado vertybių. Taip pat 
išskirtos veiklos, įgyvendinant Seimo paskelbtus metus (2013 m. – Tarmių metai, 2015 m. – 
Etnografinių regionų metai, 2016 m. – Bendruomenių metai, 2017 m. – Tautinio kostiumo ir 
Piliakalnių metai).  

Lietuva B dalyje aprašė šias Konvencijos įgyvendinimo priemones:   

institucijų tinklą, veikiantį išsaugojimo srityje (LRKM, LNKC, LKGT, LRŠMCM, STT prie 
AM, ŽŪM, savivaldybių kultūros centrai, LNM, LDM, kt. muziejai);   

institucijų tinklą, veikiantį mokymų ir mokslo srityje (LMTA, VDU, KU, VU, LLTI, LII, 
KTU, ŠU, LEU, DVA, Prigimtinės kultūros institutas);  

institucijų tinklą, veikiantį dokumentavimo srityje (LNKC, LLTI, LKI, LII, LMTA, LNM, 
Šiaulių „Aušros“ muziejus, LNKC, LMT, LKT),  

sąvadus (du nacionalinius sąvadus, siejamus su nematerialiu kultūros paveldu: Lietuvos 
nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą ir Tautinio paveldo produktų ir amatininkų 
informacinę sistemą, jų sudarymo principus, atrankos kriterijus, vertybių gyvybingumo kriterijų, 
sąvado formatą, atnaujinimo/pildymo periodiškumą, metodą, būdus, vertybių identifikavimo ir 
apibrėžimo procesus, būdus, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą 
identifikuojant ir apibrėžiant nematerialų kultūros paveldą);  

teisines ir reguliavimo priemones (2011 m. Tautinio paveldo produktų, jų rinkos ir tradicinių 
amatų plėtros apsaugos programą 2012–2020 m. bei Tautinio paveldo produktų duomenų bazę; 
2013 m. Lietuvos kultūros tarybos Etninės kultūros programą; 2015 m. naują Tautinio paveldo 
produktų įstatymo (2007) redakciją; 2016 m. naują Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų 
įstatymo (1999) redakciją; KM Etninės kultūros plėtros programas; 2016 m. stipendijas 
amatininkams, sertifikuotiems meistrams ir pameistriams bei geriausiems amatų centrams; Seimo 
skelbtus metus, siejamus su nematerialiu kultūros paveldu);  

mokslo tyrimų priemones (2010–2014 m. nacionalinę tyrimų programą „Valstybė ir tauta: 
paveldas ir tapatybė” (LMT); 2012–2016 m. LMT tyrimų programą „Tapatybė erdvėje ir laike“ 
(LII); 2015 m. Lietuvos LKTI tarpdisciplininį mokslo tyrimą „Dainų ir šokių šventės”; LLTI 
mokslinį žurnalą „Fokloro darbai“; 2016–2022 m. Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 
programą (EKGT); 2016–2017 m. Lietuvos etninės kultūros draugijos tyrimą apie valstybinės 
politikos nuostatas kultūros vertybių atžvilgiu; 2016 m. LŽŪEI tyrimą, skirtą tradicinių amatų ir 
amatų centrų plėtrai; 2017 m. LRV programos „Kurk Lietuvai“ studiją „Lietuvos paveldas, įrašytas 
į UNESCO sąrašus: iššūkiai ir galimybės);  

prieigos prie nematerialaus kultūros paveldo informacijos srityje šias institucijas ir 
duomenų bazes: LNKC archyvą, publikacijas, Sąvadą ir jo informacinę sistemą, LLTI archyvą, 
duomenų bazes, informacines sistemas, elektronines publikacijas, LMTA Etnomuzikologijos 
katedros archyvą, Lietuvos muziejų fondus ir muziejų duomenų bazę LIMIS, ŽŪM Informacinę 
duomenų bazę www.tautinispaveldas.lt;  

nematerialaus kultūros paveldo pripažinimo srityje šias ugdymo, mokymų, viešinimo 
ir skatinimo priemones: 2012 m. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąją programą; 
2012 m. Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąją programą, Ugdymo plėtotės centro (šiuo 
metu Nacionalinės švietimo agentūros) vaizdo konferencijas etninės kultūros ugdytojams, Etninės 
kultūros mokymo priemonių elektroninį katalogą; 2015 m. neformaliojo vaikų švietimo programų 
(NVŠ) finansavimą tikslinėmis valstybės lėšomis;  2012–2014 m. mokymo metodinę medžiagą 
mokytojams ir etninės kultūros specialistams savivaldybėse; specializuotą folkloro programą 
Kauno I-ojoje muzikos mokykloje vaikams ir jaunimui; LNKC žurnalą „Liaudies kultūra“ (nuo 
2019 m. žurnalas „Būdas“); Tautinio paveldo produktų programos priemones – sertifikuotas 40 
tradicinių mokymo programas ir 154 atestuotus tradicinių amatų meistrus; 2016–2017 m. EKGT 
ir Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos rengiamą geriausiai tradicijas puoselėjančios 

http://www.tautinispaveldas.lt/


3 
 

etnografinio regiono seniūnijos konkursą; LNKC kultūros veiklos institucijų, bendruomenių 
konkursą „Tradicija šiandien“; LNKC etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo 
specialistų kvalifikacijos kėlimo seminarus; Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos veiklas; 
LNKC Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursą „Sidabro vainikėlis“; konkursą „Visa mokykla 
šoka“, Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkursą  „Tramtatulis“; folkloro 
grupių ir amatininkų veiklas; gerąsias nematerialaus kultūros paveldo praktikas: tarptautinius 
folkloro festivalius „Baltica“, „Skamba skamba kankliai“, Vilniaus tradicinę Kaziuko amatų mugę, 
tarptautinį tradicinės instrumentinės muzikos festivalį „Griežynė“; archeologijos dienas, 
modernizuoto folkloro pateikimo festivalius („Mėnuo Juodaragis“, „Suklegos“), iniciatyvą „Visa 
Lietuva šoka“, Tautinio kostiumo konkursą „Išausta tapatybė“, Dainų ir šokių šventes Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje; tradicinių šokių klubų judėjimą; Aplinkos ministerijos ir Saugomų teritorijų 
tarnybos veiklas saugomose teritorijose;  

tarptautinio bendradarbiavimo srityje šias priemones: Batijos v. Dainų ir šokių švenčių 
tradicijos apsaugos ir plėtotės komiteto veiklas,  specialistų susitikimus, konferencijas, 
informacijos mainus, daugiašalį veiksmų planą 2015–2025, Latvijos kultūros akademijos 2017 m. 
atliktą Baltijos šalių gyventojų dalyvavimo Dainų ir šokių šventės sąjūdyje tyrimą; Baltijos 
valstybių tarptautinį folkloro festivalį „Baltica“; LNKC bendradarbiavimo veiklas su Baltarusijos ir 
Ukrainos specialistais (Minskas, Mogiliovas, Kijevas); dalyvavimą  tarptautinėje konferencijoje 
“Best Practices in the Implementation of the Tasks Concerning the UNESCO 2003 Convention 
for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage” Olsztynek, Lenkijoje (2013) ir Rytų 
Europos bei Kinijos nematerialaus kultūros paveldo ekspertų forume Krokuvoje, Lenkijoje (2016); 
2015–2016 LNKC ir 6 Lietuvos savivaldybių dalyvavimą Norvegijos NVO “Trondheim 
Vikinglag“ ir Buskerud sav. projekte „Kultūra visiems“; 2017 LNKC specialistų vizitą Slovakijos 
tradicinės liaudies kultūros centre ir Čekijos nacionaliniame liaudies kultūros institute; 2017 m. 
pradėtą rengti tarptautinį nematerialaus kultūros paveldo festivalį „Lauksnos“ Klaipėdoje.  

 

Bendrosios dalies rekomendacijos ir įžvalgos 

 

 Lietuvoje sukurta įstatyminė bazė sudaro sąlygas nematerialaus kultūros paveldo vertybių 
išsaugojimui ir puoselėjimui, o institucinė infrastruktūra aprėpia daugelį nacionalinių ir 
vietos organizacijų, atsakingų už išsaugojimo, perdavimo, dokumentavimo, skatinimo ir 
tęstinumo veiklų įgyvendinimą.  

 Siekiant skatinti visuomenės sąmoningumą apie nematerialų kultūros paveldo reikšmę, 
išsaugoti gyvuosius reiškinius ir užtikrinti jų tęstinumą, būtina: atsižvelgti į aktyvesnio 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo poreikį, įgyvendinti bendrus projektus, ieškoti 
bendrų sprendimų, kaip suderinti skirtingų institucijų, sričių interesus (pvz. nematerialaus 
kultūros paveldo židinių problematika saugomose teritorijose, kuriose dominuoja 
aplinkosauginiai interesai, grėsmės Verbų tradicijai dėl pasikeitusios žemės nuosavybės, 
kt.), kurti naujas platformas diskusijoms apie nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo 
aktualijas ir problematiką.  

 Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado įsteigimas ir veikla itin 
reikšmingi, įgyvendinant UNESCO 2003 m. Konvenciją. Atrankos kriterijai iš esmės 
atitinka UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sampratą ir sąrašų kriterijus. Nuo 2017 
m. Sąvado vertinimo komisijos veikla prisideda prie nematerialaus kultūros paveldo 
sampratos gilinimo ir bendruomenių sąmoningumo didinimo. Auga bendruomenių 
susidomėjimas Sąvadu, reikšmingos LNKC mokymų, skirtų Sąvado specialistams 
savivaldybėse, veiklos. Plėtojant tolimesnes Sąvado veiklas būtų aktualu tęsti diskusijas, 
skirtas nematerialaus kultūros paveldo sampratai bei stiprinti nevyriausybinių 
organizacijų įtrauktį į vertybių paraiškų rengimo bei vertybių išsaugojimo procesus. 
Būtina stiprinti bendruomenių kompetencijas, rengiant išsaugojimo veiksmų planus bei 
ieškoti platesnio spektro paramos (nei pavienių LKT remiamų projektų) galimybių į 
Sąvadą įtrauktoms vertybėms. Ateityje vertėtų svarstyti Tautinio paveldo produktų  ir 
Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadų sistemų skirties ir suderinamumo 
klausimus.  

 Mokslo tyrimų srityje įvertintas reikšmingas etninei kultūrai skirtų tyrimų skaičius 
ataskaitos laikotarpiu. Šioje srityje būtų aktualus tęstinumas ir dėmesys gyviesiems 
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reiškiniams, nematerialiam kultūros paveldui, įvairių vertybių, reiškinių socialinės, 
kultūrinės ir kitų funkcijų įvertinimo, raidos, pokyčių, grėsmių ir išsaugojimo galimybių 
studijoms. 

 Prieigos prie nematerialaus kultūros paveldo informacijos srityje pastebima, kad 
pastaruoju metu vis daugiau duomenų skelbiama elektronėje prieigoje, tačiau daugelyje 
dokumentavimo, mokslo institucijų egzistuoja tvarka, labiau pritaikyta  tyrėjams. Plačiajai 
visuomenei taip pat skiriami reikšmingi leidiniai, garso, vaizdo publikacijos. Būtų aktualu 
dar daugiau dėmesio skirti archyvų skaitmenizavimui ir viešinimui, ieškoti 
galimybių, kaip jungti skirtingų dokumentavimo ir mokslo institucijų galimus viešai 
skelbti archyvus į bendrus atvirųjų duomenų portalus ne tik lietuvių, bet ir anglų 
kalbomis. 

 Ugdymo, mokymų ir skatinimo priemonių srityje pastebima didelė neformaliojo 
ugdymo, siejamo su nematerialiuoju kultūros paveldu, iniciatyvų, veiklų įvairovė. Tuo 
pat metu  ryškus ugdytojų, turinčių nematerialaus kultūros paveldo žinių ir 
kompetencijų, stygius kultūros ir švietimo įstaigose. Dėl šios priežasties mažėja 
jaunimo galimybės pažinti šią sritį ir motyvacija ja domėtis. Vertėtų skatinti aukštojo 
mokslo institucijas į kultūros studijas įtraukti su nematerialaus kultūros paveldo 
pažinimu, tyrimais, etninės ir kultūrinės savimonės ugdymu susijusias programas. 

 Tarptautinio bendradarbiavimo srityje ataskaitos laikotarpiu išskirtinos kelios 
nacionalinių įstaigų bendradarbiavimo veiklos, informacijos mainų vizitai, tarptautiniai 
renginiai. Šioje srityje būtų aktualu stiprinti nevyriausybinių organizacijų, 
veikiančių nematerialaus kultūros paveldo srityje, kompetencijas ir galimybes 
rengti tęstinius bendradarbiavimo, partnerystės projektus su užsienio partneriais, 
kurie stiprintų bendruomenių įsitraukimą, sąmoningumą ir motyvaciją. 

 Rengiantis trečiajam periodinių ataskaitų ciklui (2021 m.) būtų tikslinga stiprinti 
bendradarbiavimą su Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie LR Aplinkos 
ministerijos, Žemės ūkio ministerijos specialistais, taip pat įtraukiant juos į tarpinstitucinę 
darbo grupę. 

 

Periodinės ataskaitos C dalis. Vertybių, įrašytų į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos 
nematerialų kultūros paveldo sąrašą, būklės atskaita 

 

Kryždirbystė ir kryžių simbolika, 2008. Santrauka 

 

Aprašant kryždirbystės socialines ir kultūrines funkcijas (2012–2017) konstatuota, kad 
kryždirbystės raidoje kardinalių pokyčių neįvyko: tebestatomi pavieniai kryžiai ir medinių 
paminklų kompleksai, pildomos savaiminės kryžių sankaupos, kryžių vietos lankomos, kuriama 
infrastruktūra. Specifines funkcijas, puoselėjant kryždirbystės tradicijas, atlieka regioniniai ir 
nacionaliniai parkai. Didžiąją dalį kryždirbių šiandien vienija meno kūrėjų organizacija – Lietuvos 
tautodailininkų sąjunga.  
 

Aprašant kryždirbystės gyvybingumą ir įvertinant dabartines rizikas, ataskaitoje 
akcentuotos grėsmės regioninėms ypatybėms (kryžių statytojai dažnai renkasi ne savo, o kitų 
regionų kryžių formas); kyla grėsmė kryžių sankaupoms tapti ne piligrimystės, o turizmo 
objektais, plinta menkaverčiai kryžiai, trūksta specializuotų kryždirbių ugdymo programų; 
demografinės problemos, tuštėjančios kaimo vietovės. 
  

Aprašant kaip kryždirbystės įrašymas prisidėjo prie nematerialaus kultūros paveldo matomumo 
užtikrinimo ir žinomumo didinimo vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, 
akcentuotos publikacijos, parodos, kryždirbystei skirta konkurso „Aukso vainikas“ nominacija, 
Žemės ūkio ministerijos sertifikavimo sistema, kuriami ir statomi kryžiai užsienyje. 
 

Aprašant pastangas vertybę populiarinti ir stiprinti, akcentuota įgyvendinta veikla, skirta 
fiksuoti, inventorinti, vykdyti tyrimus, perduoti tradicijas (pagal 2002–2012 LNKC veiksmų 
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planą): LKTI publikacijos, konferencijos, kryždirbių interneto svetainės, Prienų Kryždirbystės 
tradicijų perdavimo centro „Meninė drožyba“ veiklos, konkurso „Aukso vainikas“ nominacija, 
skirta kryždirbystei, plenerai, medžio apdirbimo technologijos studijos. 
 

Aprašant bendruomenės dalyvavimą vertybės išsaugojimo veiklose, akcentuota 
bendruomenių parama naujų kryžių statymams, bendruomenių aplinkos ir pačių kryžių priežiūra, 
bendruomenės pasiruošimas šventėms bei dalyvavimas jas organizuojant, bendradarbiavimas su 
kryždirbiais, kuriuos bendruomenės motyvuoja išlaikyti meistrystę, svarbus bendruomenių 
bendradarbiavimas su vietos amatų centrais, muziejais ir mokyklomis. 
 

Išsamiai aprašyta institucinė infrakstruktūra (organizacijų veikiančių kryždirbystės 
srityje): nacionaliniame, savivaldybių ir NVO lygmenimis. 
 
Rengiant periodinę ataskaitą, į tarpinstitucinę darbo grupę įtrauktas kryždirbių bendruomenės 
atstovas bei organizacijų, dalyvaujančių kryždirbystės stebėsenoje, atstovai. Į ataskaitą įtraukta 
informacija iš tikslinio kryždirbių apskritojo stalo 2017 m. LNKC.  

 
Rekomendacijos  
 
 
Siekiant išsaugoti kryždirbystės tradiciją, būtina: 
 

 rengti tęstinius išsaugojimo veiksmų, priemonių planus ir numatyti finansines 
galimybes juos įgyvendinti; 

 užtikrinti valstybinę XIX–XX a. kryžių, koplytėlių, įrašytų į Lietuvos nekilnojamųjų 
kultūros vertybių registrą, priežiūrą (tai yra numatyti konkrečias priežiūros veiklas bei 
institucijas/asmenis, nes šiuo metu apsaugos priemonė yra tik įrašas ir lentelė); 

 identifikuoti po Nepriklausomybės statytus kryžius, kuriems būtina priežiūra (kai nėra 
savininkų/ šeimininkų arba trūksta lėšų remontui); 

 spręsti tradicinių kryždirbystės paminklų kūrybai būtinos medžiagos (tinkamo ąžuolo 
medienos) įsigijimo klausimą (šiuo metu urėdijų tiekiama 3 m. gabalais pjaustyta mediena 
kryžiams bei importuota mediena iš Ukrainos netinka): kryždirbių siūlymu galėtų būti 
kasmet rengiamas kryždirbių, turinčių meno kūrėjo statusą, paraiškų paminklams 
tinkamam ąžuolui gauti, konkursas, pagal Kultūros ministerijos susitarimą su Generaline 
miškų urėdija ar Aplinkos ministerija, specialistų atrinktos paraiškos galėtų būti 
paskirstomos vykdymui po atitinkamas urėdijas; retinamuose miškuose tinkamų ąžuolų 
atrinkimas, nestandartiškas nupjovimas ir transportavimas turėtų būti bent iš dalies 
finansuojamas valstybės; sprendžiant medienos įsigijimo klausimą, būtina atsižvelgti į 
darnaus vystymosi aspektus; 

 
 vertėtų svarstyti, kaip palengvinti stokojančioms lėšų bendruomenėms galimybes 

pasistatyti kokybiškus ąžuolinius kryžius iš sertifikuotų meistrų;  
 

 vertėtų svarstyti leidimų išdavimo palengvinimo dėl aukštesnių negu 5 m. tradicinių 
kryžių ir stogastulpių pasistatymo klausimą; 
 

 svarstyti kryždirbių siūlymą periodiškai rengti ir viešinti tradicinių paminklų, naujai 
pastatytų viešose vietose, įskaitant kaimo turizmo sodybas, konkursą, atsižvelgiant į 
galimą turizmo įtaką vertybės socialinei ir kultūrinei funkcijai bei grėsmes;   
 

 skatinti kryždirbystės socialinės ir kultūrinės funkcijų raidos, bendruomenių įtraukties 
į išsaugojimo procesus, veiksnių, lemiančių vertybės kaitą, bei grėsmių studijas; 
 

 skatinti  Prienų Kryždirbystės tradicijų perdavimo centro „Meninė drožyba“, kitų 
kryždirbius bei bendruomenes vienijančių nevyriausybinių organizacijų 
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bendradarbiavimą bei veiklas, orientuotas į vertybės ypatumų, tradicijos pažinimą bei 
suvokimą. 

 

Baltijos valstybių dainų ir šokių šventės, 2008, multinacionalinė nominacija, pateikta 
kartu su Estija ir Latvija 

 

Aprašant dainų ir šokių švenčių socialines ir kultūrines funkcijas (2012–2017), akcentuota: 
galimybė aktyviai ar pasyviai dalyvauti turtingoje meninėje programoje, aprėpiančioje ne tik 
tradicinės, bet ir šiuolaikinės kultūros reiškinius, kurių simbiozė inspiruoja ir skatina vertybės 
gyvybingumą; Dainų ir šokių švenčių dedikacijos reikšmingoms valstybės istorijos ir kultūros 
datoms; platus įtrauktų dalyvių: įvairių atlikėjų, amatininkų, kūrėjų, menininkų, rengėjų, mėgėjų 
ir kt. bendruomenių bei žiūrovų spektras.  

 

Aprašant Dainų ir šokių švenčių gyvybingumą ataskaitoje akcentuotas: švenčių periodiškumas 
(kas 4 m.), nenutrūkstamas regioninių švenčių, Moksleivių dainų ir šokių švenčių vyksmas, 
parengiamieji renginiai chorams ir šokių kolektyvams, jaunimo įsitraukimas, kolektyvų renginių 
įvairovė metų eigoje, stabilus dalyvių skaičius, išeivijos įsitraukimas. Įvertinant dabartines 
rizikas, ataskaitoje akcentuota: demografiniai pokyčiai, ypač regionuose, darantys įtaką atlikėjų 
grupėms ir jų vadovams, priemonių, skirtų jauniems specialistams savivaldybėse, stygius,  
valstybinės paramos Dainų ir šokių švenčių rengimui ir tradicijos tęstinumo užtikrinimui 
būtinybė, švietimo reformos poveikis: aukštojo mokslo programų, skirtų kolektyvų vadovams 
parengti mažėjimas, sąlygų kolektyvų veikloms blogėjimas. 

  

Aprašant, kaip Dainų ir šokių švenčių tradicijos įrašymas prisidėjo prie nematerialaus kultūros 
paveldo matomumo užtikrinimo ir žinomumo didinimo vietiniu, nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygmenimis, akcentuota plati visuomenės, dalyvių įtrauktis (visų suinteresuotų 
socialinių sluoksnių, institucijų tinklo ir kt.) trijose valstybėse (Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje); 
teisinės bazės tobulinimas (Dainų ir šokių švenčių įstatymas, 2007), žiniasklaidos dėmesys, 
publikacijos, Baltijos valstybių bendradadarbiavimas. 

  

Aprašant pastangas vertybę populiarinti ir stiprinti, akcentuotos: įgyvendintos priemonės, 
skirtos teisinei bazei ir tęstinumui užtikrinti (Dainų ir šokių švenčių įstatymas, tam tikro 
laikotarpio valstybės programos ar veiksmų planai, valstybės finansavimas Dainų švenčių tradicijos 
tęstinumo programai, vėliau – priemonei), 2013 m. Lietuvos kultūros tarybos finansuojamos 
programos, skirtos Etninei kultūrai bei Mėgėjų menui; švenčių viešinimo kampanijos, įskaitant 
„Tautinės giesmės“ giedojimą Dainų dienoje, kiti renginiai, parodos, publikacijos, nauji IT 
produktai, mokymai, kūrybinės dirbtuvės šventės rengėjams ir žanrų specialistams. 

 

Aprašant bendruomenės dalyvavimą vertybės išsaugojimo veiklose, akcentuota nuolatinė 
socialinė ir kultūrinė, gyvenimo būdui prilygstanti tradiciją palaikančių bendruomenių – 
kolektyvų, grupių – veikla per repeticijas, susitikimus, koncertus, parengiamuosius renginius, 
išvykas, kūrybines dirbtuves, mokymus ir pan.; į su tradicija susijusius procesus aktyviai įsitraukė 
rengėjų, specialistų, konsultantų bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, pareiškusios savo 
ketinimus dalyvauti Dainų ir šokių švenčių tradicijos tęstinumo veiklose. Pastebėta, kad šventės 
dalyviai dokumentavo ir aktyviai viešino šventės įvykius ir su ja susijusias veiklas asmeninėse 
socialinėse paskyrose (Delfi portalas, facebook grupė alumnai.lt).  

 

Išsamiai aprašyta institucinė Dainų ir šokių švenčių infrakstruktūra (organizacijų 
veikiančių): nacionaliniame, savivaldybių ir NVO lygmenimis. 

 

Rengiant periodinę ataskaitą, į tarpinstitucinę darbo grupę įtraukti Dainų ir šokių švenčių rengėjų 
(LNKC), su šventėmis susijusios NVO (Lietuvos chorų sąjungos) atstovai, atlikėjų kolektyvų 
atstovai.  
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Rekomendacijos  
 
 
Siekiant išsaugoti dainų ir šokių tradiciją, būtina: 
 

 įgyvendinti Estijos, Latvijos ir Lietuvos kultūros ministrų pasirašytą susitarimą dėl Baltijos 
valstybių komiteto dėl Dainų ir šokių švenčių tradicijos apsaugos ir plėtotės ir Dainų ir 
šokių švenčių tradicijos apsaugos ir plėtotės 2018–2028 m. veiksmų plano; 

 parengti Dainų švenčių įstatymo pakeitimus (naują redakciją), siekiant aktualizuoti 
dainų ir šokių švenčių tradicijos išsaugojimo, tęstinumo ir plėtros bei dainų švenčių 
organizavimo teisines, administracines, finansines ir kitas priemones, koordinuoti 
veiksmus, detaliau reglamentuojant Dainų ir šokių švenčių tradicijos išsaugojimo procese 
dalyvaujančių valstybės, savivaldybių ir kitų institucijų atsakomybę, kompetencijas ir 
funkcijas; 
 

 skatinti plačiajai visuomenei skirtas veiklas, orientuotas į tradicijos visuomeninės vertės 
ypatumų, raidos pažinimą, suvokimą bei į įsitraukimą į su ja susijusias veiklas; 
 

 didinti pastangas, užtikrinant tradicijos perdavimą vaikams ir jaunimui: įtraukti į 
švietimo ir studijų programas informaciją apie tradiciją (istorinius ir kultūrinius duomenis), 
skatinti kolektyvų veiklas švietimo įstaigose, įtvirtinti Lietuvos moksleivių dainų švenčių ir 
Baltijos šalių studentų dainų ir šokių švenčių „Gaudeamus“ organizacines struktūras, 
užtikrinti jų rengimo proceso ir organizavimo sistemingumą; 
 

 užtikrinti kolektyvų vadovų parengimo ir kvalifikacijos kėlimo bei deramo 
užmokesčio už darbą galimybes; gerinti dainų ir šokių šventės tradiciją palaikančių 
mėgėjų meno kolektyvų veiklos sąlygas. 

 
 
Sutartinės, Lietuvių daugiabalsės dainos, 2010 
 

Aprašant sutartinių socialines ir kultūrines funkcijas (2012–2017) ataskaitoje pabrėžta, kad jų 
paskirtis bei apeiginiai aspektai išlaikomi, bet tuo pat metu pastebima kaita – sutartinės tampa 
visos tautos arba nacionaliniu simboliu, jos atliekamos platesniuose socialinuose ir kultūriniuose 
kontekstuose. Jaunimui sutartinės tampa nauju komunikaciniu įrankiu (meta kalba), įkvėpimu jų 
kūrybinėms raiškoms, tradicijos interpretacijoms, integravimui į šiuolaikinius visuomenės 
bendrumo darinius, iš kurių auga poreikis jas atkurti. 
 

Aprašant gyvybingumą ataskaitoje akcentuota sutartinių giedojimo ir mokymo veiklų įvairovė 
visoje Lietuvoje festivalių, švenčių, kūrybinių dirbtuvių, seminarų metu, taip pat palaikomos 

veiklos kai kuriose šeimose Šiaurės Rytų Lietuvoje. Įvertinant dabartines rizikas, Sutartinių 
ekspertai išskiria: tam tikrą tendenciją atsisakyti sutartinėms būdingų ypatumų, pvz. 2-4 moterų 

giedojimo a capella, verčiau renkantis masiškesnį giedojimą, pritariant būgnui. 
 

Aprašant kaip įrašymas prisidėjo prie nematerialaus kultūros paveldo matomumo užtikrinimo 
ir žinomumo didinimo vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, akcentuotos viešinimo 
veiklos televizijoje, publikacijos, straipsniai, interviu, atlikėjų pripažinimas, mokymai, ypatingas 
sutartinėms skirtas vaidmuo švenčių metu, sutartinių pristatymas tarptautinėse ir nacionalinėse 
konferencijose, festivaliuose, koncertuose, konferencijose, leidiniuose, bendruose 
tarpkultūriniuose muzikiniuose projektuose (pvz. sutartinės ir mugamas, sutartinės ir flamenko).  
 

Aprašant pastangas vertybę populiarinti ir stiprinti, akcentuota 2012–2014 m. įgyvendintas 
sutartinių išsaugojimo veiksmų planas (perdavimo veiklos, sutartinėms skirtas svarbus vaidmuo  
kitų renginių metu, mokymai atlikėjams ir mokymams, programos mokyklose, neformaliojo 
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ugdymo veiklos, šaltinių medžiagos publikacijos (pvz. LLTI suskaitmeninti Z. Slaviūno (3 t.) ir S. 
Paliulio  rinkiniai), moksliniai straipsniai, dokumentinis filmas, Lietuvos kultūros tarybos 
finansuojama Etninės kultūros programa, LMTA Sutartinių mokymo programa LMTA, VU ir 
ERASMUS studentams).  
 

Aprašant bendruomenės dalyvavimą vertybės išsaugojimo veiklose, akcentuotas svarbus 
sutartinių giedotojų, tyrinėjų, mokytojų vaidmuo jas atliekant, mokant, perduodant ir 
ekspertuojant, nevyriausybinės iniciatyvos (pvz. Kauno sutartinių klubas „Saulėlio“ ir kt.), naujos 
skambėjimo erdvės (pvz. „Sutartinių takas“ Vilniaus senamiestyje) ir formos, dalyvavimas Dainų 
šventėse, Piliakalnių, Tautinio kostiumo metams skirtuose renginiuose. Sutartinių giedotojos 
keičiasi nuomonėmis dėl išsaugojimo veiklų kasmetiniuose susitikimuose ir seminaruose.  
 

Aprašant institucinę infrakstruktūrą (sutartinių išsaugojimo srityje veikiančias 
organizacijas), išskirtos pagrindinės valstybinės, nacionalinės kultūros įstaigos, savivaldybės, 
kultūros centrai bei atlikėjų grupės, kolektyvai.  
 

Rengiant periodinę ataskaitą, į tarpinstitucinę darbo grupę įtrauktos sutartinių atlikėjų 
(bendruomenių) atstovės.  
 

Rekomendacijos 

 

Siekiant išsaugoti sutartinių tradiciją, būtina: 
 

 rengti tęstinius sutartinių tradicijos išsaugojimo veiksmų, priemonių planus ir sudaryti 
finansines galimybes juos įgyvendinti; 
 

 skatinti plačiajai visuomenei skirtas veiklas, orientuotas į vertybės ypatumų, tradicijos 
pažinimą, i suvokimą ir sklaidą (publikacijos, žiniasklaida, specializuota interneto svetainė, 
kt.); 
 

 rengti sutartinių matomumą ir žinomumą didinančius projektus, skatinti 
individualių ir grupių inicityva vykdomų įtraukių novatoriškų sutartinių sklaidos ir 
mokymo projektų (pvz., „Sutartinių ratas“) įvairovę bei aktyvumą, taip pat ir atsakingą ir 
etišką požiūrį į sutartinių tradicijos tęstinumą; 
 

 skatinti sutartinių socialinės ir kultūrinės funkcijų raidos, bendruomenių 
sampratos ir jų įtraukties į išsaugojimo procesus, veiksnių, lemiančių vertybės kaitą, bei 
grėsmių studijas; 

 
 periodiškai rengti diskusijas apie sutartinių tradicijai kylančias grėsmes, sutartinių 

ypatumų kaitą su bendruomenės nariais (Aukštaitijos regiono kasmetinės šventės 
„Sutarjėla“ bei kt. įvairių seminarų, mokymų, stovyklų, seminarų folkloro ansamblių 
vadovams, kultūros darbuotojams, nevyriausybinių organizacijų atstovams bei kaimo 
bendruomenių nariams metu). 

 


