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LIETUVOS NACIONALINIO KULTŪROS CENTRO 2016 M. VEIKLOS ATASKAITA
Lietuvos nacionalinis kultūros centras (LNKC) yra biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinės
veiklos sritys – etninės kultūros (nematerialaus kultūros paveldo) ir mėgėjų meno tradicijų
išsaugojimas ir plėtojimas, skatinant visuomenės kultūrinę ir kūrybinę raišką.
Veiklos tikslai: padėti formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką regionų, etninės kultūros,
mėgėjų meno, tradicijų tęstinumo ir plėtros, kultūros centrų tinklo, Lietuvos visuomenės ir pasaulio
lietuvių kūrybiškumo, kultūrinės raiškos srityse, rūpintis nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimu,
gaivinimu ir tęstinumu; saugoti ir plėtoti dainų švenčių tradiciją; rūpintis etninės kultūros, mėgėjų
meno, kultūros centrų specialistų kvalifikacija; ugdyti visuomenės suvokimą apie etninę kultūrą,
mėgėjų meninę veiklą, kūrybiškumo reikšmę vaikų ir jaunimo ugdymui, žmonių gyvenimo kokybei,
padėti pasaulio lietuvių bendruomenėms saugoti savo kultūrinį tapatumą.
Įgyvendindamas savo tikslus, LNKC atlieka šias funkcijas:
- Vykdo regionų kultūros, etninės kultūros, mėgėjų meno, kultūros centrų būklės ir raidos
stebėseną, inicijuoja ir / ar atlieka šias tendencijas analizuojančius tyrimus, pagal kompetenciją teikia
pasiūlymus Kultūros ministerijai, savivaldybių administracijoms, kitoms valstybės ir savivaldos
institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms;
- Rengia ir prisideda rengiant su LNKC veiklos sritimis susijusias valstybines programas (tarp
jų Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programą, Etninės kultūros plėtros programą ir pan.), kitus teisės
aktus;
- Organizuoja forumus, konferencijas, regionų, etninės kultūros, mėgėjų meno būklės, problemų
ir plėtros klausimams aptarti;
- Steigia tarybas, komisijas, darbo grupes kultūros reiškinių, meno šakų ir žanrų klausimams
nagrinėti, organizuoja jų veiklą, teikia ekspertines išvadas etninės kultūros, mėgėjų meno specialistų,
kolektyvų, kultūros centrų veiklos ir jos plėtojimo klausimais;
- Nustato mėgėjų meno, etninės kultūros, tautodailės plėtros pagrindines kryptis ir dalyvauja jas
įgyvendinant;
- Kaupia statistinę informaciją apie savivaldybių kultūros centrų veiklą, specialistus, materialinę
bazę, ją analizuoja ir teikia rekomendacijas dėl jų veiklos bei būklės tobulinimo Kultūros ministerijai,
savivaldybėms, kultūros įstaigoms;
- Formuoja ir tvarko Nematerialiojo kultūros paveldo vertybių sąvadą;
- Stebi į UNESCO nematerialiojo žmonijos kultūros paveldo reprezentatyvųjį sąrašą įtrauktų
kryždirbystės, dainų švenčių, sutartinių tradicijų būklę, rūpinasi jų sklaida, metodiškai vadovauja jų
apsaugos ir plėtros veiklai; rengia ir teikia pasiūlymus dėl naujų elementų įtraukimo į UNESCO
Nematerialaus kultūros paveldo konvencijoje numatytus sąrašus;
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- Tyrinėja tautodailę, tautinį kostiumą, tradicinę muziką ir choreografiją, papročius, mitybą,
liaudies mediciną, kitas etninės kultūros sritis;
- Vykdo tautinio, archeologinio, istorinio kostiumo tyrimo ir atkūrimo darbus;
- Kaupia medžiagą apie nematerialiojo kultūros paveldo reiškinius, rengia etninės kultūros
medžiagos rinkimo ekspedicijas, tvarko ir sistemina sukauptus duomenis;
- Vykdo ir padeda savivaldybių institucijoms, bendruomenėms vykdyti nematerialaus kultūros
paveldo reiškinių gaivinimo, gyvybingumo skatinimo, plėtros veiklą;
- Analizuoja įvairių meno sričių ir žanrų kolektyvų, chorų, vokalinių ansamblių, pučiamųjų
instrumentų orkestrų, liaudiškos muzikos kolektyvų, liaudiškų šokių, dainų ir šokių ansamblių, folkloro
ansamblių, teatrų, istoriškai susiklosčiusių tradicinių kultūros reiškinių būklę, formas bei tendencijas,
taiko jas plėtojančias bei gerinančias priemones;
- Organizuoja tarptautinius ir respublikinius festivalius, konkursus, parodas, kultūros akcijas,
mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų metų nominacijas bei kitus mėgėjų meno ir etninės kultūros
renginius, padedančius palaikyti ir plėtoti nacionalinės kultūros šakas bei žanrus;
- Įgyvendina Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programą, garantuoja nenutrūkstamą
pasirengimo šventėms procesą ir metodiškai jam vadovauja; užtikrina meno kolektyvų ir jų vadovų
tobulinimo ir konsultavimo sistemos funkcionavimą, nustato kolektyvų meninį pajėgumą, vykdo
apžiūras bei atrankas;
- Padeda regionams saugoti ir plėtoti dainų šventės tradicijas, prisideda prie šių tradicijų
gyvybingumą užtikrinančių renginių sistemos veikimo, padeda organizuoti ir / ar organizuoja
regionines dainų šventes, prioritetinius renginius, kitų įvairių meno šakų ir žanrų skirtingo amžiaus
grupėms skirtus renginius;
- Organizuoja dainų šventes – meninių programų kūrimą bei įgyvendinimą, viešinimo
programas bei projektus Lietuvoje ir užsienyje, dalyvių atvykimo, apgyvendinimo, maitinimo
paslaugas ir t. t.
- Tiria kultūros centrų specialistų, mėgėjų meno kolektyvų vadovų, etninės kultūros specialistų
rengimo, įdarbinimo, kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo poreikius;
- Rengia ir įgyvendina etninės kultūros specialistams, mėgėjų meno kolektyvų vadovams,
kultūros centrų darbuotojams skirtas kvalifikacijos tobulinimo programas;
- Ruošia tradicinio dainavimo, muzikavimo, šokio, tautodailės, kitų tradicijų perėmimo, etninės
kultūros fiksavimo, taip pat mėgėjų kūrybos, saviraiškos, meistriškumo ugdymo, kitas veiklos
tobulinimo metodikas;
- Rengia ir leidžia žurnalą „Liaudies kultūra”, taikomųjų publikacijų seriją „Gyvoji tradicija”,
mėgėjų meno kolektyvų repertuarą, folkloro rinkinius, šviečiamuosius, metodinius leidinius, vaizdo,
garso, elektronines publikacijas etninės kultūros, mėgėjų meno specialistams, visuomenei;
- Organizuoja viešus renginius, akcijas, pristatymus, supažindinančius visuomenę su etninės
kultūros reiškinių, mėgėjų meno, dainų švenčių tradicijomis, kitomis Lietuvos nacionalinės kultūros
vertybėmis, jas puoselėjančiomis bendruomenėmis, žmonėmis, skatina asmenis ir jų grupes dalyvauti
visuomenės kūrybiškumą skatinančiose veiklose;
- Bendradarbiauja su asocijuotomis mėgėjų meno nevyriausybinėmis organizacijomis
nacionalinės kultūros politikos įgyvendinimo, kultūros plėtros srityse, koordinuoja su tuo susijusių
programų įgyvendinimą;
- Rūpinasi lietuvių išeivijos bendruomenių tapatybės saugojimu, nacionalinių tradicijų
tęstinumu ir plėtra, teikia joms metodinę paramą, padeda organizuoti išeivijos dainų ir šokių šventes bei
kitus renginius, koordinuoja išeivijos meno kolektyvų dalyvavimą Lietuvos dainų šventėse;
- Savarankiškai ir bendradarbiaudamas su partneriais skleidžia etninės kultūros reiškinių,
mėgėjų meno, dainų švenčių tradicijas, kitas Lietuvos nacionalinės kultūros vertybes, šių sričių
laimėjimus pasaulyje;
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- Bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių kultūros, švietimo, mokslo, studijų institucijomis,
įstaigomis, Lietuvos ir tarptautinėmis nevyriausybinėmis kultūros organizacijomis, kitų valstybių
kultūros įstaigomis, svarsto aktualius klausimus, dalijasi patirtimi, vykdo bendrus projektus;
- Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programa
Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programai buvo skirta 778 000 Eur, kurie LNKC buvo
efektyviai panaudoti.
Vykdyti pasirengimo 2018 m. Lietuvos dainų šventei darbai: vyko kūrybinių grupių pasitarimai
dėl Dainų dienos programos rengimo ir kūrinių krūvio paskirstymo, organizuota žanrinių tarybų
pasitarimai repertuarams, scenarijams aptarti. Formuojant repertuarą, organizuotas darbas su
kompozitoriais, aranžuotojais, choreografais. Aptarta programos koncepcija, atrinkti kūriniai, sudarytas
naujų kūrinių įsigijimo planas, suformuluoti meniniai reikalavimai. Aptartas būtinas šventės rekvizitas.
Vilniaus mokytojų namuose surengtas 2018 m. Lietuvos dainų šventės „Vardan tos...“ Dainų
dienos „Vienybė težydi...“ programos viešas pristatymas. Dainų dienos programą pristatė kūrybinė
grupė, valstybinis choras „Vilnius“ (vadovas Artūras Dambrauskas) ir Vilniaus kultūros centro LRT
vaikų choras (vadovė Regina Maleckaitė). Dalyvavo per 150 Lietuvos suaugusiųjų ir vaikų chorų
vadovų.
Inicijuotas naujas 2018 m. dainų šventės programos projekto kūrimas ir kamerinės vokalinės
muzikos pristatymas – Vokalinių ansamblių vakaras Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Suburta
iniciatyvinė grupė: Danguolė Aukselienė, Kęstutis Jakeliūnas, Vaclovas Augustinas.
Respublikinių choreografų kursų metu pristatyta 2018 m. Lietuvos dainų šventės „Vardan tos...“ Šokių
dienos „Saulės rato ritimai“ programa. Kiekvienai amžiaus grupei paskirstytas repertuaras. Taip pat parengta

Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncerto programa, kurios viešas pristatymas visuomenei planuojamas
2017 m. vasarį.
Ansamblių vakaro programos kūrimo procesas vyko pagal numatytą priemonių planą ir grafiką.
Ansamblių vadovams seminare Trakuose pristatyta Ansamblių vakaro idėja ir programos koncepcija.
Utenoje vyko Lietuvos dainų ir šokių ansamblių šventė, kurioje dalyvavo visi Lietuvos dainų ir
šokių ansambliai. Šventė prisidėjo prie dainų ir šokių ansamblių žanro plėtros, sutelkė šio žanro
gerbėjų bendruomenę, sukūrė prielaidas ir motyvaciją dainų ir šokių ansamblių repertuarui, raiškos
formų įvairovei ir kartu visam žanrui tobulinti. Teatralizuotame koncerte parodyta 2018 m. Lietuvos
dainų šventės „Vardan tas...“ Ansamblių vakaro didelė programos dalis. Skambėjo naujai išsigyti
kūriniai bei naujos kūrinių aranžuotės, išbandyti kai kurie režisūriniai sumanymai. Vienas šventės
tikslų buvo didelio masto renginių iškėlimas iš sostinės į regionus, skatinant vietos bendruomenes
veikti ir įgyti drąsos kooperuotis ar savarankiškai teikti idėjas didelės apimties projektams. 2016 m.
surengtos dar dvi regioninės dainų šventės, kurios padeda pasirengti 2018 m. Lietuvos dainų šventei:
regioninės dainų šventė Kauno mieste ir Vakarų Lietuvos krašto dainų šventė Klaipėdoje.
Parengta 2018 m. dainų šventės komunikacijos strategija ir planas, kuriame siūloma, kaip
panaudoti šiuolaikinių komunikacijos priemonių potencialą, kaip išryškinti tikslines komunikavimo
grupes, kaip į komunikavimą įtraukti visuomenę. Pateikti siūlymai, kokius simbolius galima
panaudoti vizualiniame identitete, koks simbolis galėtų tapti šimtmečio ir dainų šventės jungtimi.
Išdėstyta komunikacijos intensyvumas ir etapai.
Tęsiant Baltijos šalių bendradarbiavimą plėtojant dainų ir šokių švenčių tradicijas, vyko 2
Baltijos šalių dainų ir šokių švenčių tradicijos išsaugojimo ir plėtros komiteto narių pasitarimai Rygoje,
dalyvauta renginiuose, skirtuose Baltijos šalis vienijantiems reiškiniams – dainų ir šokių švenčių
tradicijai bei kultūros centrų būklei, jų plėtrai, laimėjimams ir problemoms aptarti, svarstyta šalių
bendradarbiavimo plėtojant dainų ir šokių švenčių tradicijas klausimai: keitimasis informacija apie
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kiekvienoje šalių vykstančius su šia tradicija susijusius procesus, renginius, kitas priemones, galimybės
kaimyninių valstybių dainų ir šokių šventes transliuoti per nacionalines televizijas bei internetu,
bendras Baltijos šalių tradicijos apsaugos ir plėtros veiksmų planas ir pan. Dalyvauta tarptautinėje
konferencijoje „Dainų ir šokių šventė ateičiai“. Remdamosi trijų Baltijos šalių dainų švenčių dalyvių
apklausos duomenimis, „Habitus“ tyrimo bendradarbės pristatė tyrimo rezultatus: meno kolektyvų
vadovų ir dalyvių požiūrį į dainų švenčių tradiciją ir jų vaidmenis. Aptarta tradicijos tęstinumo ir jai
kylančių grėsmių bei ugdymo ir jaunosios kartos įtraukimo į dainų švenčių procesą klausimai, pradėta
kurti bendra visoms trims valstybėms dainų švenčių stebėsenos sistema, ieškoma bendrų, aktualių
rodiklių, aptarti siūlymai tarptautiniam Estijos, Latvijos ir Lietuvos kultūros ministrų susitarimui dėl
Baltijos šalių dainų ir šokių švenčių tradicijos išsaugojimo koordinacinio komiteto veiklos.
Dainų šventės programa, kaip viena iš Lietuvos šimtmečio programos dalių pristatyta LR
Seime ir Vyriausybėje.
Konsultantų tinklo veikla. Nuo 2006 m. veikia meno šakų, žanrų kolektyvų ekspertų konsultantų
tinklas. Konsultantų tikslas – padėti meno kolektyvams ir jų vadovams, meno šakų bei žanrų
specialistams, savivaldybių, apskričių administracijoms siekti meno ir kultūros raiškos kokybės,
kūrybos įvairovės, veiksmingo meninio visuomenės ugdymo. Konsultantais parinkti asmenys,
kompetentingi konsultuoti valstybės bei savivaldybių institucijas, kultūros ir meno specialistus,
kolektyvus ir jų vadovus kultūros raiškos sąlygų gerinimo, darbo metodikos, meninių rezultatų
siekimo, kūrinių interpretavimo, stilistikos, repeticijų, vadovavimo pratyboms ir kitais klausimais.
Konsultantai skiriami trejiems metams, tačiau kasmet svarstoma jų veikla, jie gali būti keičiami. Po
kiekvienos šešių valandų konsultacijos jie rašo ataskaitas ir siunčia LNKC. Konsultantams mokama
pagal paslaugų sutartis. Šiais metais mėgėjų meno kolektyvams suteikta 333 meno šakų, žanrų
kolektyvų ekspertų (folkloro, pučiamųjų instrumentų, choro, liaudiškos muzikos, teatrų, choreografijos)
konsultacijų. Vieną konsultaciją sudaro šešios akademinės valandos, kaina – 60 Eur. Meno šakų, žanrų
kolektyvų ekspertų konsultantų tinklo veiklai plėtoti išleista 19 980 Eur.
Mėgėjų meno kolektyvų veiklos koordinavimas. Surengta 13 mėgėjų meno šakų ir žanrų tarybų
posėdžių, per kuriuos analizuota ir svarstyta meno šakų būklė, kolektyvų veikla atskirose vietovėse,
savivaldybių kultūros ir švietimo įstaigose, plėtros kryptys ir priemonių planas joms įgyvendinti,
analizuotas žanro renginių paplitimas regionuose ir savivaldybėse, jų meninė kokybė, aptartos
metodinės paramos teikimo meno kolektyvams ir jų vadovams galimybės, kvalifikacijos tobulinimo
poreikis, svarstytos meno kolektyvams ir jų vadovams skiriamos metų nominacijos ir teiktos LNKC
direktoriui tvirtinti.
Remiantis Kategorijų suteikimo mėgėjų meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus
rezultatus nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. kovo 17 d. įsakymu
Nr. ĮV-145, prieš Dainų šventę vykusių apžiūrų ir kitų šalies konkursinių renginių metu nustatytas
kultūros sistemai priklausančių mėgėjų meno kolektyvų meninis lygis ir 2014 m. spalio 24 d. LNKC
direktoriaus įsakymu patvirtintos naujos meno mėgėjų kolektyvų pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus
rezultatus kategorijos. 2016 m. po vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai“ kategorijos
suteiktos ir vokaliniams ansambliams. Iš viso su kitais žanrais meninio lygio kategorijos suteiktos 1260
kolektyvų. I kategorija suteikta 274 kolektyvams, II – 472, III – 365, IV – 149. Nuo 2008 m. I
kategorijos meno mėgėjų kolektyvų vadovams LR kultūros ministro įsakymu skiriamos premijos.
Kasmet I kategorijos meno mėgėjų kolektyvų meninis lygis, veikla ir rezultatai peržiūrimi, svarstomi
žanrinių tarybų posėdžiuose ir nutariama, kurie kolektyvai bus premijuojami. Siekiant išlaikyti aukšto
meninio lygio meno kolektyvus ir skatinti jų vadovus (dalis jų su kolektyvais dirba visuomeniniais
pagrindais), 2016 m. geriausiems kolektyvams skatinti paskirstyta 198 000 Eur. 40 mažesnių
kolektyvų, kuriems priklauso iki 16 narių, skirta po 600 Eur, 174 didesniems – po 1000 Eur.
„Aukso paukštės“ apdovanojimai. 1999 m. LNKC ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo
įsteigti geriausių meno kolektyvų ir jų vadovų apdovanojimai „Aukso paukštė“ – viena priemonių
pristatyti visuomenei mėgėjų meno kūrybą, atlikimo meną, skatinti tradicijų puoselėjimą. „Aukso
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paukštės“ nominacijomis įvardijami, pagerbiami ir apdovanojami geriausi mėgėjų meno kolektyvai bei
jų vadovai, pasižymėję itin reikšminga, aktyvia pastarųjų penkerių metų veikla, parengę naujų,
originalių ar deramai kultūros tradicijas pristatančių programų, išleidę garso, vaizdo publikacijų,
inicijavę ir surengę švenčių, festivalių, mokomųjų renginių, pelnę laureatų vardų, prizų šalies ir
užsienio renginiuose ar kitaip sušvitę kultūros padangėje.
2015 m. įkurta nauja nominacija „Geriausias naujai susikūręs mėgėjų meno kolektyvas ir
vadovas“. Šią nominaciją laimėjo Pasvalio mišrus choras „Canticum novum“, vadovas Rimvydas
Mitkus. 2016 m. organizuota 13 renginių savivaldybėse; 17 mėgėjų meno kolektyvų įteiktos „Aukso
paukštės“ statulėlės ir premijos. 2015 m. „Aukso paukštė“ ir premija „Už nuopelnus tautinei kultūrai“
įteikta choreografei Laimutei Kiselienei. Premijoms išleista 7800 Eur. Iš viso „Aukso paukštės“
apdovanojimuose dalyvavo 390 dalyvių, koncertus aplankė apie 5200 žiūrovų. Atlikta 1999–2015 m.
„Aukso paukštės“ nominacijų analizė pagal savivaldybes, kurioms priklauso apdovanoti kolektyvai,
nominacijų gausumą, kolektyvų žanrus, kolektyvų narių amžių, metus ir kita. Per šį laikotarpį įteikti
339 (trys kolektyvai du kartus kartojasi) „Aukso paukštės“ apdovanojimai: 201 suaugusiųjų, 123 vaikų
ir 11 mišriems mėgėjų meno kolektyvams, 4 – iškilioms asmenybėms. Daugiausiai apdovanojimų pelnė
Vilniaus, Klaipėdos, Kauno miestų, Panevėžio, Telšių, Utenos rajonų kolektyvai, nė vienos
nominacijos negavo keturių savivaldybių – Kazlų Rūdos, Pagėgių, Šilalės, Vilniaus rajono –
kolektyvai.
Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“. Siekdamas sustiprinti
valstybės institucijų paramą ir sukurti nuolat veikiančią liaudies meistrų globos bei skatinimo sistemą,
LNKC 2005 m. pradėjo rengti kasmetę respublikinę konkursinę liaudies meno parodą ir įsteigė „Aukso
vainiko“ apdovanojimus, kuriais siekiama atskleisti ir įvertinti dabartinę liaudies meistrų kūrybą,
pagerbti talentingiausius tautodailininkus, tęsiančius vietinių senųjų amatų tradicijas. Apdovanojimų
nuostatai suformuluoti taip, kad visų pirma būtų palaikomos ir populiarinamos tos kūrybos kryptys,
kurių šaknys remiasi Lietuvos etninėmis tradicijomis. Tokie meno kūriniai – tai mūsų šalies aukso
fondas, užtikrinantis tolesnį liaudies meno gyvybingumą ir tąsą. Nominacijos skiriamos už geriausius
per pastaruosius penkerius metus sukurtus vaizduojamojo, taikomojo meno ir kryždirbystės darbus.
Pretendentų atranka vyksta dviem etapais: pirmiausia išrenkami geriausi apskrities meistrai, o per
nacionalinį turą trys iš jų – po vieną taikomosios, vaizduojamosios dailės ir kryždirbystės atstovą –
paskelbiami geriausiais metų meistrais. Tradiciškai nacionalinis konkurso turas, per kurį pristatomi
apskričių turų laimėtojų darbai, neturi nuolatinės vietos – kasmet jis rengiamas vis kitur. Taip skirtingų
Lietuvos kraštų žmonės gali susipažinti su geriausiais tų metų liaudies meistrų darbais. 2016 m. „Aukso
vainiko“ regioninės ir nacionalinė parodos vyko dvyliktą kartą. Regioninės parodos, kasmet rengiamos
visose Lietuvos apskrityse, atskleidžia gana plačią tradicinių liaudies dailės šakų panoramą. Pastebima,
kurie žanrai klesti, kurie plinta, kurie, atvirkščiai, retėja. Regioninėse parodose iš viso dalyvavo per 500
meistrų, pristačiusių per 2500 kūrinių. Iš viso parodas aplankė per 8000 lankytojų. Apytikriais
duomenimis, kiekvieną regioninę parodą aplankė – nelygu jos vietai ir trukmei – nuo 200 iki 1500
lankytojų. 2005–2016 m. įteikti 34 „Aukso vainikai“ 16 savivaldybių kūrėjams: 4 Plungės, Utenos r.;
po 3 Kauno r., Vilkaviškio r.; po 2 Alytaus m, Ukmergės r., Kauno m.,Telšių r., Mažeikių r., Zarasų r.;
po 1 Šakių r., Šiaulių m., Akmenės r., Druskininkų sav., Švenčionių r., Šilalės r., Šilutės r., Alytaus m.,
Radviliškio r.
2016 m. „Aukso vainiko“ respublikinė paroda surengta 2017 m. sausio 6 d. Jonavos kultūros
centre. Į ją atrinkti 29 meistrų darbai. Parodos nugalėtojais tapo ir juvelyrės Mildos Gutauskienės
sukurtais aukso vainikais buvo karūnuoti po vieną vaizduojamosios, taikomosios dailės ir kryždirbystės
atstovą: skulptorius Saulius Lampickas iš Alytaus už šventųjų skulptūrėlių iš medžio kolekciją,
chorvedė, etnografė, audėja Rimutė Vitaitė iš Zarasų už aukštaičių moterų tautinių kostiumų kolekciją
ir kryždirbys Raimundas Blažaitis iš Alvito (Vilkaviškio r.) už įspūdingus medinius kryžius. Kaip jau
įprasta, laureatai buvo vainikuoti simboliniais aukso vainikais, jiems skirta po 600 Eur premijos (iš viso
– 1500 Eur, ir 300 Eur kryždirbystės konkurso nugalėtojui šiais metais skyrė rėmėjas).
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Šis konkursas ir reguliarūs konkursinių parodų ciklai skatina ir užtikrina kelis svarbius dalykus:
vertingų liaudies dailės tradicijų tęstinumą, sistemingas geriausių meistrų pastangas plėtoti juos
dominančias temas ir kurti vertingas kolekcijas, komerciškai nenaudingų, bet meniniu požiūriu
vertingų žanrų ir dirbinių plėtotę. Per parodų apžvalgas galima sekti tautodailės raidą, suprasti atskirų
tendencijų formavimąsi.
Respublikinis moksleivių liaudies dailės konkursas „Sidabro vainikėlis“. LNKC, siekdamas
išsaugoti gyvybingas etninės kultūros tradicijas, 2015–2016 mokslo metais surengė IV respublikinį
moksleivių liaudies dailės konkursą „Sidabro vainikėlis“. Panaudota 1500 Eur. Kaip ir kasmet,
konkursas vyko trimis etapais – savivaldybių turų laimėtojai varžėsi regioninėse atrankose (surengtos
aštuonios), o jas laimėjusieji keliavo į konkurso finalą – šalies parodą Trakų kultūros rūmuose, kur
išrinkti šeši geriausi jaunieji Lietuvos meistrai. Regioninės parodos-atrankos vyko Alytuje, Kaune,
Marijampolėje, Upytėje (Panevėžio rajone), Tauragėje, Biržuvėnuose (Telšių r.), Visagine, Vilniuje.
Savo darbus pateikė 447 moksleiviai iš 42 savivaldybių, eksponuota per 970 kūrinių. Finalinėje
parodoje dalyvavo 50 moksleivių, vertinta 156 kūriniai. Laureatais tapo šeši moksleiviai iš Varėnos,
Radviliškio, Plungės r., Panevėžio r., Kauno r.
Šis parodų ciklas sumanytas tam, kad talentingi vaikai ir jaunuoliai, besidomintys liaudies daile,
galėtų visuomenei parodyti savo darbus, ne tik varžytųsi dėl geriausiųjų vardo, „Sidabro vainikėlio“
prizo, bet ir būtų skatinami tobulinti savo žinias, meninius gebėjimus, įgūdžius tradicinės liaudies
dailės ir dailiųjų amatų srityje. Konkurso tęstinumas atskleidžia vaikų ir jaunimo, o ypač pedagogų,
požiūrį į liaudies meno tradicijas bei jų sampratą – didelis naujų, pirmąkart dalyvavusių, taip pat jau
trečius metus pasirodžiusių moksleivių skaičius rodo tokio konkurso svarbą ir būtinybę jį tęsti.
Parodose apsilankė apie 1000 žmonių.
Tautinių kostiumų laboratorijos veikla. Laboratorijos veiklai plėtoti skirta 148 000 Eur, pagal
Dainų šventės tradicijos tęstinumo programą laboratorijoje vykdomi tautinių kostiumų gamybos
organizavimo darbai. Tikslingų pastangų dėka – po organizuotų seminarų, meistrų paieškos – 2016 m.
papildomai pritraukta 12 asmenų, galinčių kokybiškai ir profesionaliai rekonstruoti tautinius kostiumus
ir archeologinius drabužius bei atlikti su tuo susijusius gamybos darbus. Tautinių kostiumų gamintojų
sąrašas rekomenduojamas kultūros centrams, meno kolektyvų vadovams, norintiems savarankiškai
siūdintis tautinius drabužius. LNKC nuolat prižiūri kostiumų gamybos darbų eigą: konsultuojami
gamintojai, stebimas ir tikrinamas gamybos procesas, esant reikalui organizuojami koregavimo darbai.
Naudojantis tautinių kostiumų kolekcija ir turimais konstrukcinių brėžinių, piešinių, kitos metodinės
medžiagos rinkiniais, teikiamos konsultacijos kolektyvų vadovams, etnokultūros specialistams,
meistrams, skaitomos paskaitos ir rengiami praktiniai seminarai specialistų (kolektyvų vadovų, kultūros
darbuotojų, liaudies meistrų ir kt.), taip pat mokinių, studentų grupėms, ekskursantams, įstaigos
svečiams. Už 19 700 Eur atnaujinta (marškiniais, pasijoniais, aukštaitiškomis prijuostėmis, nuometais,
moteriška ir vyriška avalyne, skrybėlėmis, skirtingų dydžių liemenėmis, lengvesnėmis sermėgomis)
nusidėvėjusi LNKC tautinių kostiumų kolekcija, dažnai naudojama parodoms, demonstracijoms,
nuomai ir t. t. Konsultuota per 60 kolektyvų vadovų, planavusių užsakyti kostiumus. Jiems parinkti ir
adaptuoti konstrukciniai drabužių brėžiniai, puošybos variacijos, spalviniai deriniai, audinių
pavyzdžiai. Iš Pasirengimo Dainų šventėms programos (128 300 Eur) ir tokių pat savivaldybių skirtų
lėšų mėgėjų meno kolektyvams suprojektuota ir pagaminta kostiumo dalių, atitinkančių 513 tautinių
kostiumų komplektų. Džiugu, kad kasmet savivaldybės savo biudžetuose planuoja lėšų tautiniams
kostiumams įsigyti. 2016 m. pateikta prašymų už 273 999 Eur (pusę įsipareigojo finansuoti
savivaldybės), Iš LNKC padengta 46,82 proc. bendros prašytos sumos.
2016 m. vykdyti archeologinių kostiumų leidinio „Baltų gentys“ parengiamieji darbai, septynių
baltų genčių archeologinių kostiumų kolekcijų fotografavimo, filmavimo sesijos.
Lietuvos tautiniai kostiumai populiarinami ir kitose šalyse. 2016 m. jie demonstruoti XXIX
Australijos lietuvių dienose Melburne, pristatyta penkių Lietuvos etnografinių regionų tautinių
kostiumų kolekcija, sudaryta iš 15 kostiumų komplektų. Čikagoje vykusiame Lietuvos
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nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime surengtas penkių Lietuvos etnografinių regionų tautinių
kostiumų kolekcijos pristatymas. 20 iš Lietuvos atgabentų LNKC tautinių kostiumo kolekcijos
kostiumų pritaikyti demonstruoti iškilmingo Kovo 11 d. koncerto metu.
LNKC specialistų atkurtų unikalių XIX a. – XX a. pr. tautinių kostiumų bei septynių
archeologinių kostiumų kolekcijos 2016 m. pristatytos Punske (Lenkijoje) ir Kelmėje.
Dar viena tautinių kostiumų pristatymo visuomenei forma – tautinių ir archeologinių kostiumų
nuoma. LNKC tautinių kostiumų studijoje nuomojami tautiniai drabužiai, teikiama išsami informacija
apie jų dėvėjimo ypatumus, kostiumai parenkami pagal Lietuvos regionus, dizainerė suderina drabužių
detales, pritaiko kostiumus įvairaus sudėjimo žmonėms. Drabužiai dažniausiai nuomojami svarbioms
progoms, Lietuvos pristatymui užsienyje, todėl klientams parenkami autentiškai rekonstruoti ir
istoriškai tikslūs kostiumų komplektai. 2016 m. išnuomoti 26 tautinių kostiumų komplektai ar jų dalys,
už nuomą gauta 1013 Eur.
Muzikos instrumentams įsigyti išleista 35 000 Eur. 23 kolektyvams iš 19 savivaldybių nupirkti
33 instrumentai (11 – folkloro kolektyvams, 2 – dainų ir šokių ansambliams, 1 – liaudiškos muzikos
kapelai, 9 – pučiamųjų instrumentų orkestrams), 25 675 Eur skirta pučiamųjų instrumentų orkestrams,
9325 Eur – liaudiškos muzikos kapeloms, folkloro ansambliams, dainų ir šokių ansambliams. 2016 m.
patenkintas 72,5 proc. muzikos instrumentų poreikis.
Naujų kūrinių mėgėjų meno kolektyvams įsigijimas. 2016 m. už 37 000 Eur įsigyti 51
repertuarinis kūrinys ir aranžuotės chorams, liaudiškų šokių kolektyvams, pučiamųjų instrumentų
orkestrams, liaudies instrumentų ansambliams. Surengtas Naujų kūrinių įsigijimo chorams ir
vokaliniams ansambliams, liaudiškų šokių kolektyvams, kanklių ansambliams, pučiamųjų instrumentų
orkestrams konkursas. Renkant kūrinius chorams ir vokaliniams ansambliams konkursas vyko dviem
turais. Pirmame komisija iš 57 pateiktų kūrinių į antrą turą atrinko 25. Siekiant objektyvumo „Vasaros
akademijos“ kursų dalyviai reitingavo visus kūrinius. Jų balsavimo rezultatai sudarė 50 proc. galutinio
konkurso kūrinių vertinimo balo. Premijuota 20 kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams.
Ansamblių vakarui skirtų kūrinių konkursui pateikti 25 kūriniai chorams ir liaudies instrumentų
orkestrams, liaudiškoms kapeloms bei šokėjams; premijuoti 10 kūrinių. Kanklių koncerto programai
pateikta 6, premijuoti 2 kūriniai. 2 kūriniai ir 2 aranžuotės nupirkti pučiamųjų instrumentų orkestrams.
Liaudiškų šokių kolektyvams įsigyta 5 šokių autorių 9 šokių kompozicijos bei 6 šokių muzikos kūrinių
aranžuotės. Iš viso įsigyta 15 kūrinių.
Repertuarui sudaryti ir išleisti panaudota 16 500 Eur. Parengti ir išleisti du leidiniai chorams ir
vokaliniams ansambliams „Anima christi“ ir „O kai sauliūtė“, trys naujų kūrinių, įsigytų rengiant
konkursą, sąsiuviniai spaudai: „Žalias kiemelis“ – kūriniai kanklių ir skudučių ansambliams, „Aisim
sesės dobilio“ – kūriniai liaudies instrumentų ansambliams, „Šių naktely“ – kūriniai liaudiškos muzikos
ansambliams su choru. Paruošta medžiaga kompaktinėms plokštelėms, kuriose skelbiamos kūrinių
partijos. Išleista CD „Sidabriniai balsai“.
Mokėjimas programų rengėjams. 2016 m. tęsti 2018 m. Lietuvos dainų šventės „Vardan tos...“
Dainų dienos, Šokių dienos, Ansamblių vakaro, pučiamųjų instrumentų orkestrų koncerto, Teatro
dienos meninių programų kūrybinių grupių darbai. Penkių kūrybinių grupių meno vadovams ir
kūrybinių grupių nariams išmokėta 14 100 Eur.
Atributikos, viešųjų ryšių ir reklamos išlaidos. 90 500 Eur išleista mėgėjų meno žanrų, etninės
kultūros tradicijų, tautinių kostiumų pristatymams, dalyvavimui tarptautiniuose renginiuose,
forumuose, seminaruose Lietuvoje ir užsienyje, bukletams, filmams, suvenyrams įsigyti. Finansuotas
Baltijos šalių kultūros politikų ir specialistų forumas Rygoje, keliaujanti 2014 m. dainų šventės „Čia –
mano namai“ fotografijų paroda, DVD „Lietuvių liaudies smuiko muzikos antologija“, R.Gudelio
knygos „Nuo Dainų dienos iki tautos šventės“, pristatomųjų 2018 m. dainų šventės „Vardan tos...“
klipų aštuoniomis kalbomis, reklaminių bukletų lietuvių, anglų, rusų kalbomis leidyba, bukletų,
plakatų, puodelių, rašiklių, lipdukų, skirtukų, kalendoriukų su Dainų šventės logotipais leidyba. Išleiti
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CD „Chorų antologija“, „Kicu kicu bėbė“, „Juzuk, pagrok“, „Mėnesėlis aiškus“, „Tir lir dūda dūda“.
Parengti ir išleisti DVD: „Kadriliniai šokiai“ „Lietuvių liaudies smuiko antologija“.
Tęsiant Baltijos šalių bendradarbiavimą plėtojant dainų ir šokių švenčių tradicijas, vyko 2
Baltijos šalių dainų ir šokių švenčių tradicijos išsaugojimo ir plėtros komiteto narių pasitarimai Rygoje,
bei dalyvauta konferencijoje ir forume, skirtuose Baltijos šalis vienijantiems reiškiniams – dainų ir
šokių švenčių tradicijai bei kultūros centrų būklei, jų plėtrai, laimėjimams ir problemoms aptarti.
Konferencijose skaityti pranešimai, dalyvauta diskusijose, teikti pasiūlymai bendram Estijos, Latvijos
ir Lietuvos kultūros ministrų susitarimui dėl Baltijos šalių dainų ir šokių švenčių tradicijos išsaugojimo.
Baltijos šalių kultūros centrų ir savivaldybių kultūros ekspertų forume aptarta Baltijos šalyse veikiančių
kultūros centrų padėtis, panašumai, skirtumai, numatytos bendradarbiavimo galimybės, susipažinta su
visų trijų šalių kultūros centrų asociacijų veikla, jų finansavimu. Vyko diskusijos dėl kultūros centrų
įstatymo, kitų normatyvinių aktų kūrimo. Pasitarimuose dalyvavo LNKC darbuotojai S. Liausa, V.
Šatkauskienė, I. Kriščiūnienė. Konferencijose – LNKC, LR kultūros ministerijos darbuotojai, Lietuvos
kultūros specialistai, politikos įgyvendintojų ir stebėtojų delegacija.
Pasaulio lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavime Taujėnų dvare
(Ukmergės r.), pritraukusiame 50 atstovų net iš 20 šalių ir keturių žemynų, pristatyti su Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimu susiję planai, aptartas pasirengimas 2018 m. dainų šventei, jos
koncepcija, galimybės ir pagalba užsienyje telkiant lietuvius į ansamblius, chorus ir šokių kolektyvus.
Pristatyti ir LNKC leidiniai – serija „Gyvoji tradicija“, kurią sudaro knygos, garso, vaizdo (pastarieji –
lietuvių ir anglų kalbomis) leidiniai, kuriais siekiama parodyti būdingiausias ir vertingiausias lietuvių
tradicijas, liaudies meno ir kūrybos rūšis.
LNKC direktorius ir Tautodailės poskyrio specialistės Teresė Jurkuvienė, Darija Čiuželytė
dalyvavo Čikagoje, JAV, LR generalinio konsulato rengtoje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
minėjimo šventėje, pristatė penkių Lietuvos etnografinių regionų tautinių kostiumų kolekciją, 2018 m.
Lietuvos dainų šventę „Vardan tos...“, dalijosi šventės programų rengimo patirtimi, konsultavo
specialistus tautinių kostiumų dėvėsenos ir įsigijimo klausimais, pristatė DVD filmą apie Lietuvos
regionų tautinius kostiumus ir kitus LNKC leidinius šia tema, skaitė paskaitą „Lietuvių liaudies
kostiumo rekonstrukcijos“. Vyko susitikimai su lietuvių bendruomene, aptarti pasaulio lietuvių
dalyvavimo 2018 m. dainų šventėje klausimai.
LNKC Tautodailės poskyrio specialistės T. Jurkuvienė, D. Čiuželytė dalyvavo Kijeve,
Ukrainoje, vykusiame tarptautiniame etninės kultūros festivalyje „EtnoEurope“, organizavo liaudies
meistrų kūrinių parodą, amatų demonstravimą, dalijosi liaudies meno parodų rengimo Lietuvos dainų
šventėse patirtimi, pristatė dainų švenčių tradicijai ir etninės kultūrai skleisti skirtus leidinius bei vaizdo
medžiagą.
LNKC direktoriaus pavaduotoja Vida Šatkauskienė dalyvavo Ukrainos kultūros tyrimų centro
Kijeve ir Dniepropetrovske organizuotuose seminaruose ir mokymuose nematerialaus kultūros paveldo
klausimais, skaitė pranešimus, dalijosi šio paveldo apsaugos, žinomumo skatinimo, Nematerialaus
kultūros paveldo sąvado rengimo patirtimi, pristatė Lietuvos dainų švenčių tradiciją.
LNKC Folkloro poskyrio specialistė Loreta Sungailienė kartu su Lietuvos ambasadoriumi prie
UNESCO Arūnu Gelūnu, LNKC direktoriumi Sauliu Liausa ir Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos kultūros programų vadove Milda Valančiauskiene dalyvavo UNESCO Nematerialaus
kultūros paveldo apsaugos konvencijos valstybių narių Generalinės asamblėjos 6 sesijoje Paryžiuje,
Prancūzijoje. Asamblėjoje buvo pristatytos naujos Konvenciją ratifikavusios valstybės narės, aptarti
Konvencijos įgyvendinimo rezultatai, akcentuotos problemos, susijusios su Tarptautiniu nematerialaus
kultūros paveldo fondu, pristatytos Sekretoriato ir Komiteto ataskaitos. Vyko debatai dėl Konvencijos
įgyvendinimo gairių atnaujinimo ir papildymo nauja dalimi, skirta nematerialaus kultūros paveldo ir
darnios plėtros sąsajoms.
Dalyvauta Baltimorės mieste (JAV) organizuojamoje 15-oje Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių
šokių šventėje – didžiausiame ir svarbiausiame Amerikos lietuvių kultūros renginyje JAV. Lietuvos
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Respublikos ambasadoje Vašingtone, susitikime su Amerikos ir Kanados lietuvių bendruomenėmis bei
Lietuvių tautinių šokių institutu, pristatyta 2018 m. Lietuvos dainų šventės „Vardan tos...“ programa,
pasaulio lietuvių kolektyvų dalyvavimo šventėje organizaciniai klausimai ir parengiamieji darbai,
susitikta su Lietuvių tautinių šokių instituto atstovais dėl Amerikos lietuvių kolektyvų vadovų
koordinatoriaus Lietuvoje skyrimo ir 2014 m. Lietuvos dainų šventės „Čia – mano namai“ nuotraukų
parodos eksponavimo Amerikoje.
LNKC Tautodailės poskyrio vyriausioji specialistė Danutė Keturakienė dalyvavo Punsko
lietuvių kultūros namų veiklos 60-mečio šventėje, pristatė ir parengė ekspozicijai 10 tautinių kostiumų
kolekciją, konsultavo tautinio kostiumo klausimais, rengiantis 2018 m. dainų šventei, T. Jurkuvienė
dalyvavo liaudies meno ir amatų festivalyje „Kupalje“ ir pristatė Dainų šventės Folkloro dienos
tradicinius renginius – tautodailės mugę, liaudies meno parodą, dalijosi jų rengimo patirtimi. Surengta
lietuvių tautodailininkų paroda, pristatyta tradicinė medžio skulptūra, kalvystė.
LNKC pavaduotoja V. Šatkauskienė, L. Sungailienė ir Skirmantė Ramoškaitė dalyvavo Kinijos
– Centrinės ir Rytų Europos šalių Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos ekspertų forume
Krokuvoje, Lenkijoje, pristatė Lietuvos nematerialaus paveldo (NPK) vertybes – dainų švenčių,
sutartinių ir kryždirbystės tradicijas, dalijosi patirtimi, diskutavo NKP dokumentavimo, archyvavimo,
išsaugojimo bei plėtros klausimais, aptarė tarptautinio bendradarbiavimo galimybes. Forume skaityti du
pranešimai apie Dainų šventės Folkloro dienos idėjos kūrimo, dalyvių pasiruošimo ir organizavimo
ypatumus, kitus LNKC ir Lietuvos renginius, susijusius su NKP sklaida, pranešimai iliustruoti vaizdo
įrašais ir skaidrėmis.
LNKC direktorius S. Liausa, Choreografijos poskyrio vadovė Živilė Adomaitienė dalyvavo V
tarptautiniame forume „Tradicinė kultūra – strateginis nuolatinio visuomenės vystymosi resursas“
Mogiliove, Baltarusijoje, mokslinėje-praktinėje konferencijoje skaitė pranešimą „Choreografinis
paveldas: nuo tradicijos iki dabarties“, „Gyvoji tradicija XXI amžiuje“ bei pristatė 2018 m. dainų
šventės „Vardan tos...“ programą.
Folkloro poskyrio vyr. specialistė L. Sungailienė, Addis Abeboje, Etiopijoje, dalyvavo
Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros paveldo apsaugos komiteto 11-ojoje sesijoje, stebėjo NKP
valstybių vertinimo komisijos darbą, nominacijų teikimo, svarstymo ir elementų įtraukimo į
tarptautinius vertybių sąrašus procedūrą, stebėjo ir vertino priemones, kurias pasitelkia įvairios
valstybės, siekdamos puoselėti NKP elementus, kaupė informaciją apie kitų šalių patirtį įgyvendinant
NKP apsaugos konvenciją ir dalijosi savo patirtimi, konsultavosi su komiteto nariais dėl UNESCO
sąrašuose esančių vertybių – dainų švenčių, kryždirbystės ir sutartinių tradicijų – apsaugos ir sklaidos
priemonių efektyvumo, jų atnaujinimo bei periodinių ataskaitų rengimo.
LNKC direktorius S. Liausa ir Tautodailės poskyrio vyriausioji specialistė D. Keturakienė
dalyvavo XXIX Australijos lietuvių dienose Melburne: organizavo penkių Lietuvos etnografinių
regionų tautinių kostiumų kolekcijos pristatymus, ruošė modelius kostiumams demonstruoti, dalyvavo
susitikime su Pasaulio lietuvių bendruomenės nariais ir Australijos lietuvių bendruomene; Sidnėjuje
susitikimuose su vietos lietuvių bendruomene organizavo Lietuvos etnografinių regionų tautinių
kostiumų kolekcijos pristatymą, konsultavo tautinio kostiumo dėvėsenos ir įsigijimo klausimais
rengiantis 2018 m. dainų šventei.
Viešinant dainų šventes organizuotos devynios 2014 m. dainų šventės kilnojamos nuotraukų
parodos Nidos kultūros centre „Agila“, Rygos Liuteronų bažnyčioje, Rygos lietuvių vidurinėje
mokykloje, Plungės kultūros centre, Naujosios Akmenės kultūros centre, Utenos kultūros centre,
Klaipėdos rajono Gargždų kultūros centre, Širvintų rajono kultūros centre, Radviliškio kultūros centre.
Administravimo išlaidos siekė 5300 Eur (mokestis už telefoninį ryšį, kanceliarinių prekių
įsigijimas, kuro išlaidos ir kita).
Nenumatytos išlaidos sudarė 3000 Eur – sumokėta už tautinių kostiumų valymą, tautinių
kostiumų dėklus, viešųjų pirkimų konsultacijas, Tautinio kostiumo metų ženklo kūrimą.
9

Kultūros tradicijų ir mėgėjų meno veiklos plėtojimo programa
Renginiai
Tęstiniai prioritetiniai mėgėjų meno renginiai. Pagal LR kultūros ministro 2014 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. ĮV-687 patvirtintą „Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno renginių
sąrašą“ 2016 m. vyko 19 prioritetinių mėgėjų meno renginių, 9 iš jų organizavo LNKC. Renginiai
apėmė visas Lietuvos savivaldybes, vyko keliais turais, juose dalyvavo daugybė kolektyvų ir dalyvių.
Surengta Kauno miesto moksleivių dainų ir šokių šventė. Renginys suvienijo daugiau kaip 3
tūkst. chorinio meno mėgėjų, apie 500 šokėjų ir kitų meno šakų atstovų, taip pat kelis tūkstančius
kauniečių ir miesto svečių. Dainų šventė atspindi kolektyvų vadovų ištisų metų darbo rezultatus.
Choro muzikos renginiai. 2001 m. pradėjus aktyviai plėtoti berniukų chorų judėjimą (vyko
festivaliai, konkursai, jungtiniai koncertai, akcijos), ėmė kurtis nauji berniukų chorai. Berniukų meninis
užimtumas choruose – ypač svarbi viena labiausiai prieinamų prevencijos formų, tenkinanti mokinių
pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Džiugu, kad sudėtingu finansiniu laikotarpiu išlaikyta
Lietuvos berniukų chorų festivalio-akcijos „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ tradicija,
įgyvendintos numatytos programos. Tęsiant šią tradiciją, 2016 m. vyko 17-ioliktas festivalis. Surengti
keturi koncertinių berniukų chorų koncertai didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Klaipėdoje, Šiauliuose,
Kaune ir Vilniuje. Dalyvavo keturi berniukų chorai. Vienu metu dainavo apie 200 dalyvių. Festivalio
koncertų klausėsi per 2000 žiūrovų.
Sėkmingai surengtas VIII Lietuvos auštųjų mokyklų chorų festivalis Kaune. Festivalio renginiai
vyko Kauno bažnyčiose, o baigiamasis koncertas Kauno nacionaliniame dramos teatre. Baigiamajame
koncerte buvo atliktas stambios formos kūrinys-epas „…nes ilgiuosi tavęs” (Z. Bružaitės muzika).
Festivalyje dalyvavo 21 choras iš įvairių savivaldybių, dainavo apie 1000 dainininkų, koncertuose
dalyvavo per 3000 žiūrovų.
Lietuvos vakarų krašto dainų šventėje dalyvavo įvairiausių meninių žanrų atstovai iš visos
Lietuvos: chorai, etnografiniai ir folkloriniai ansambliai, liaudies instrumentų orkestrai, šokėjai – iš
viso 250 meno kolektyvų, per 7000 dalyvių. Renginius stebėjo 8000 žiūrovų. .Lietuvos vakarų krašto
dainų šventės tikslas – per lietuvišką dainą ir muziką ugdyti jaunąją kartą bei visus Lietuvos piliečius,
skatinti meilę ir pagarbą Lietuvai, jos praeičiai, žmonėms, kultūrai, tęsti chorinio dainavimo bei dainų
švenčių tradicijas. Organizatorius ir dalyvius įkvepia šventės moto – prasmingi Vydūno žodžiai:
„Dainoje – tautos dvasia“. Dainų šventės organizatoriai ir rengėjai – Klaipėdos miesto chorinė bendrija
„Aukuras“, Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvos chorų
sąjunga.
Stasio Šimkaus chorų konkursas Klaipėdoje vyko jau XX kartą. Dėl laurų keturiose kategorijose,
Mažojo ir Didžiojo gintaro prizų varžėsi 18 chorų iš Lietuvos ir užsienio. Konkursas vyko tris dienas.
Tai vienintelis reprezentacinis choro muzikos konkursas Lietuvoje. Išskirtinis konkurso bruožas –
galimybė susipažinti su turtinga Lietuvos choro muzikos kultūra. Renginys įtrauktas į Europos chorų
konkursų ir festivalių rejestrą, informacija apie jį skelbiama prestižiniame Europos chorų sąjungos
periodiniame žurnale „Europa Cantat“. Konkursas subūrė per 500 dalyvių, renginius stebėjo 800
žiūrovų.
Vokalinių ansamblių renginiai. Po penkerių metų pertraukos surengti vokalinių ansamblių
konkurso „Sidarbriniai balsai“ trys turai. Vasarį ir kovą savivaldybėse vykusiame I ture dalyvavo per
300 kolektyvų. 142 atrinkti į II turą, vykusį geriausios akustikos regionų salėse: Naujamiesčio kultūros
centro dailės galerijoje (Panevėžio r.), Kėdainių kultūros centre, Linkuvos kultūros centre (Pakruojo r.),
Plungės kultūros centre, Gelgaudiškio dvare (Šakių r.), Dusetų dailės galerijoje (Zarasų r.), Šiaulių
„Dagilėlio“ dainavimo mokykloje. III ture Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje dalyvavo 30 kolektyvų: 4
solistai, 3 kameriniai ansambliai, 6 mišrūs vokaliniai ansambliai ir net 17 moterų ir vyrų ansamblių.
Pagrindinis konkurso prizas atiteko Sintautų kultūros centro (Šakių r.) moterų vokaliniam ansambliui
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„Mozaika“, tarp solistų pasižymėjo ir pirmą vietą laimėjo Edgaras Pilypaitis iš Gelgaudiškio kultūros
centro (Šakių r.), kamerinių ansamblių kategorijoje pirma vieta skirta Kupiškio kultūros centro moterų
duetui „Duo“, mišrių ansamblių kategorijoje geriausiu pripažintas Molėtų kultūros centro mišrus
vokalinis ansamblis „A Cappella“. Konkurso, suburiančio visos Lietuvos vokalinius ansamblius ir
solistus, tradicijos puoselėjamos nuo 1971-ųjų. Kas penkerius metus rengiamo konkurso tikslai –
puoselėti kamerinio muzikavimo tradicijas, aktyvinti vokalinio žanro veiklą, propaguoti lietuvių
kompozitorių autorinę kūrybą, skatinti kurti naujus kolektyvus, įvertinti vokalinių ansamblių meninį
lygį, išrinkti geriausius bei pakviesti aktyviai rengtis 2018 m. Lietuvos dainų šventei. Visuose turuose
dalyvavo 2973 dainininkai, stebėjo 2500 žiūrovų.
Liaudiškų šokių renginiai. Nuo 1986 m. kas ketverius metus rengiamas Lietuvos vaikų ir
moksleivių liaudiškų šokių grupių, ansamblių ir šokio studijų konkursinis festivalis „Aguonėlė“. Šiais
metais regioniniai turai vyko Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre, Marijampolės kultūros
centre, Kretingos kultūros centre, kultūros centre Panevėžio bendruomenių rūmuose. Iš viso
regioniniuose turuose dalyvavo 75 liaudiškų šokių grupės: 22 jaunučių, 23 jaunių, 11 jaunuolių, 13
merginų, 6 jaunimo. Nacionaliniai turai vyko Radviliškio kultūros centre (13 grupių, 1010 dalyvių) ir
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre (42 liaudiškų šokių grupės, 924 dalyviai). Kolektyvus, atsižvelgus
į tinkamą ir menišką šokių kompozicijų atlikimą, programų kūrybiškumą ir originalumą, vertino
Lietuvos nacionalinio kultūros centro sudaryta choreografijos žanro ekspertų komisija. Jaunučių šokių
grupių varžytuvėse pagrindinį prizą iškovojo ir laureate tapo Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos
jaunučių liaudiškų šokių grupė „Viržytė“ (vad. Rita Kurpeikytė), jaunių šokių grupių kategorijoje
geriausia išrinkta Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ jaunių grupė (vad.
Jolanta Telišauskienė), jaunuolių kategorijoje – Molėtų rajono Alantos gimnazijos jaunuolių liaudiškų
šokių grupė (vad. Audronė Ališkevičiūtė). Tarp merginų šokių grupių geriausiai pasirodė Akmenės
rajono savivaldybės kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė (vad. Birutė Viktoravičiūtė),
jaunimo grupių kategorijoje – Anykščių kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių grupė „Gojus“ (vad.
Jūratė Uselienė). 2016 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių, ansamblių, šokio studijų
konkursinis festivalis „Aguonėlė“ į regioniniuose ir nacionalinius turus sukvietė tūkstančius jaunųjų
šokėjų iš visų šalies regionų – konkurse dalyvavo 75 šokių grupės, du liaudiškų šokių ansambliai ir 11
šokių studijų, vienijančių per 2600 dalyvių. Renginius stebėjo 3100 žiūrovų.
Kartu su Širvintų kultūros centru surengtas X respublikinis vyresniųjų šokių grupių konkursinis
sambūris „Iš aplinkui“. Konkurse dalyvavo 29 šokių kolektyvai iš 19 rajonų, 4 miestų ir 3 savivaldybių,
kurie varžėsi trijose kategorijose: kaimų ir miestelių, rajonų centrų ir miestų. Po kiekvienos kategorijos
kolektyvų varžytuvių surengti šokių grupių vadovų pasitarimai konkursinių pasirodymų įvertinimo
rezultatams aptarti. Vertinimo komisijos sprendimu laureato vardą ir 1000 eurų premiją pelnė Jurbarko
kultūros centro šokių studijos „Nemunėlis“ vyresniųjų šokių grupė (vad. Jolanta Telišauskienė),
mažojo laureato vardą ir 500 eurų premiją – Prienų rajono kaimo bendruomenės „Balbieriškis“
vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Ringis“ (vad. Raimundas Markūnas). Konkurse dalyvavo 580
šokėjų, renginius stebėjo 400 žiūrovų.
Kartu su Šiaulių rajono kultūros centru ir Žemaitijos regiono ekspertais-konsultantais surengtas
Šiaurės Lietuvos krašto šokių kolektyvų konkursinis festivalis „Pašokdinsiu vidury ratelio“. Dalyvavo
17 šokių grupių iš Akmenės, Joniškio, Šiaulių, Radviliškio rajonų ir Šiaulių miesto. 8 kolektyvai
atrinkti į vaikų ir moksleivių šokių konkursinio festivalio „Aguonėlė“ nacionalinį turą. Konkursas
sutraukė 340 dalyvių ir 300 žiūrovų.
Mėgėjų teatro renginiai. 2016 m. surengta 23-ioji Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūrašventė „Atspindžiai“. Penkiose regioninėse apžiūrose Biržuose, Utenoje, Kretingoje, Jurbarke,
Kuršėnuose suvaidinti 82 spektakliai. Baigiamosiose šventėse Telšiuose ir Šeduvoje pasirodė 22
teatrai. Visuomenei suvaidinti 104 spektakliai. 23 teatrai pelnė šventės laureato diplomą, 15 spektaklių
įvertinti diplomais. Šventėje dalyvavo 82 mėgėjų teatrai iš 9 miestų, 33 rajonų, 3 savivaldybių. Vaidino
per 1000 aktorių mėgėjų, spektaklius stebėjo apie 10 000 žiūrovų.
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Lietuvos lėlių teatrų šventė „Molinuko teatras“. Balandį ir gegužę Rietave, Druskininkuose,
Rokiškyje vyko regioninės konkurso apžiūros. Baigiamajame renginyje Panevėžyje paskelbti bei
apdovanoti laureatai ir diplomantai. Žiūrovai stebėjo aštuonis Ukmergės, Panevėžio, Kupiškio,
Klaipėdos, Šiaulių r., Molėtų, Utenos kolektyvų spektaklius. Buvo analizuojami ir vertinami
spektakliai, konsultuojami kolektyvų vadovai, aktoriai ir režisieriai. Seminaruose pristatytos
vyraujančios Lietuvos mėgėjų lėlių teatrų tendencijos ir kryptys. Apžiūroje dalyvę teatrų vadovai kėlė
savo kvalifikaciją organizuojamuose profesiniuose seminaruose ir spektaklių aptarimuose. Spektakliai
meniniu požiūriu tapo brandesni, režisieriai formuoja ir grynina savitą stilistiką, ieško savo teatrinės
kalbos, metodikos. Išaugo profesinis vaikų-aktorių pasirengimas, teatro supratimas, aktorinis
meistriškumas. Dalyvavo 600 dalyvių, spektaklius stebėjo apie 2000 žiūrovų. 2017-aisiais „Molinuko
teatrui” sukaks 50 metų
Baltijos šalių mėgėjų teatrų festivalis „Baltijos rampa“ Kupiškyje. Festivalyje suvaidinti šeši
spektakliai. Renginys sutraukė 150 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, apie 2000 žiūrovų. Vyko
spektaklių aptarimai, kūrybinės laboratorijos, apskritojo stalo diskusijos. 2017 m. „Baltijos rampa“
vyks Jūrmaloje.
Teatrų metams ir Tarptautinei teatro dienai paminėti Anykščiuose surengta XI Lietuvos mėgėjų
teatrų šventė „Tegyvuoja teatras“, kurioje dalyvavo per 200 mėgėjų teatro kūrėjų. Įteikti 54 diplomai,
10 laureatų statulėlių. Šventėje nominuoti ryškiausi leidiniai, respublikiniai ir tarptautiniai teatrų
festivaliai, edukaciniai teatrų projektai, atstovavimas Lietuvai užsienyje, ryškiausi respublikinių teatro
renginių organizatoriai. Šventės vėliavą perėmė Klaipėdos rajonas. 2017 m. renginys vyks Priekulėje.
Idėja kasmet vis kitoje savivaldybėje rengti respublikinę teatro šventę ir sukviesti šalies teatralus
draugėn gimė 2006 m. Renginį stebėjo apie 450 žiūrovų.
Liaudiškos muzikos renginiai. Dainų ir šokių ansamblių šventė „Lietuva – tu man viena esi“,
skirta valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, Utenoje. Šventėje dalyvavo visi Lietuvos dainų ir
šokių ansambliai (įskaitant valstybinį „Lietuvos“ ansamblį). Ji prisidėjo prie dainų ir šokių ansamblių
žanro plėtros, sutelkė šio žanro gerbėjų bendruomenę, sukūrė prielaidas ir motyvaciją dainų ir šokių
ansamblių repertuarui, raiškos formų įvairovei ir kartu visam žanrui tobulinti. Teatralizuotame koncerte
pristatyta didelė dalis 2018 m. Lietuvos dainų šventės Ansamblių vakaro programos. Skambėjo naujai
išsigyti kūrinių bei naujos kūrinių aranžuotės, išbandyti kai kurie režisūriniai sumanymai. Pasiekta, kad
šventėje dalyvautų visi šalies dainų ir šokių ansambliai. Jiems teikta metodinė ir organizacinė pagalba.
Vienas šventės tikslų – didelio masto renginių iškėlimas iš sostinės į regionus, taip skatinant vietos
bendruomenes veikti ir įgyti drąsos kooperuotis ar savarankiškai teikti idėjas didelės apimties
projektams. Žiūrovai pamatė didelio masto renginį, kuris gali būti apibūdintinas kaip misterinio
pobūdžio teatralizuotas koncertas, kurį sudaro Prologas, keturios dalys („Mūsų protėvių žemė“,
„Gentys. Šeima“, „Darbas – duona mūsų kasdieninė“, „Už Tėvynės laisvę“) ir herojine dvasia
dvelkiantis Epilogas. Pasitelktos modernios scenografijos technologijos – siužetinės projekcijos,
efektai. Šventėje dalyvavo 20 kolektyvų, 700 dalyvių, stebėjo 2000 žiūrovų.
Pučiamųjų instrumentų orkestrų renginiai. Panevėžyje organizuotas XVI pučiamųjų
instrumentų orkestrų čempionatas (vyksta kasmet, rengiami du turai). 2016 m. čempionate dalyvavo 30
kolektyvų, 600 dalyvių iš 15 savivaldybių. Renginį stebėjo 2000 žiūrovų.
Folkloro renginiai. Visoje Lietuvoje vyko akcija „Visa Lietuva šoka“. Antrą kartą Lietuvos
žmonės tuo pačiu metu būrėsi mokytis tradicinių šokių, juos šokti, kartu dainuoti liaudies dainų,
muzikuoti. Akcija, kaip ir pernai, sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo – joje dalyvavo daugybė
šalies įstaigų, bendruomenių, mokyklų, mėgėjų meno kolektyvų ir pavienių asmenų net iš 57
savivaldybių, taip pat užsienio lietuvių bendruomenės iš Londono ir Hiutenfeldo – beveik 25 tūkst.
dalyvių, tradicinių šokių entuziastų. Šiemet sostinėje, Simono Daukanto aikštėje, vykusiame renginyje
tradicinių šokių melodijos buvo interpretuojamos ir šiuolaikiškai – folkloro grupė „Vydraga“ kartu su
vienu žymiausių šalies elektroninės muzikos atlikėjų DJ Saga nedavė atsikvėpti iki pat vėlumos. Itin
daug dalyvių akcijos organizatoriai sukvietė į Klaipėdos Menų kiemelį, Pasvalio Vytauto Didžiojo
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aikštę, prie Varėnos savivaldybės, o Šiaulių, Tauragės, Molėtų savivaldybėse renginiai ir šokių
entuziastai pasklido po visą rajoną. Akcijos renginiai taip pat vyko Laisvės aikštėje Panevėžyje,
aikštėje prie Ukmergės kultūros centro, Skuodo centrinėje aikštėje, Butrimonių miestelio aikštėje bei
kituose miestuose ir miesteliuose. Sukurta ir pristatyta ir šiuolaikinių technologijų naujovė – užsidėjus
3D virtualios realybės akinius buvo galima mokytis liaudies šokių žingsnelių kartu su virtualiu
partneriu. LNKC užmojai – populiarinti šokius ir stiprinti lietuvių kultūrinės tapatybės pajautą –
įvykdyti su kaupu.
Vilniuje vyko aštuntasis Lietuvos studentų folkloro festivalis „O kieno žali sodai“. Dalyvavo apie
200 folklorą puoselėjančių jaunų žmonių iš Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Vilniaus universitetų bei
kolegijų, 500 žiūrovų. Pristatyta lietuvių folkloro atlikimo tradicija, surengtos folkloro dirbtuvės,
dalyvavo svečių iš Vengrijos.
Antrąkart surengtas tautinio kostiumo konkursas „Išausta tapatybė“, kuriame parodoma lietuvių
tautinių kostiumų įvairovė ir grožis. 2017-ieji paskelbti Tautinio kostiumo metais, tad kviesta
visuomenę dalyvauti konkurse bei puoštis nacionaliniais drabužiais liepos 6-ąją, skelbiamą Tautinio
kostiumo diena. Konkursu siekiama, kad visuomenė, ypač jaunimas, domėtųsi tautiniu kostiumu –
tautos ir valstybės simboliu, jo prigimtimi, kultūrine bei menine verte, kartu pažintų savo kultūrą,
ragintų ir kitus įsigyti asmeninius, su savo kilmės vieta susijusius drabužius, jais vilkėtų valstybės,
šeimos, bendruomenės, kitų tradicinių švenčių proga. Nugalėtojai buvo renkami keliose kategorijose:
„Geriausi šeimos tautiniai kostiumai“, „Geriausias asmeninis tautinis kostiumas“, „Asmeninis
vaikiškas tautinis kostiumas“, „Geriausias bendrijos tautinis kostiumas“, „Geriausi mėgėjų meno
kolektyvo tautiniai kostiumai“ ir „Geriausi folkloro kolektyvo tautiniai kostiumai“. Baigiamasis
konkurso „Išausta tapatybė“ turas buvo filmuojamas ir Valstybės dienos išvakarėse parodytas visai
Lietuvai per LRT televiziją.
Kiti renginiai
2016 m. LNKC veikla buvo glaudžiai susijusi su LR Vyriausybės paskelbtų Bendruomenių
metų minėjimu. Daugelis įstaigos Etninės kultūros skyriaus renginių remiasi regionų, kraštų, vietovių
savitumo išryškinimu – to bus laikomasi ir ateityje, bet 2016 m. minėti akcentai buvo dar geriau
matomi, aiškiau pabrėžti. Bendruomenių metams paminėti buvo skirti moksleivių liaudies dailės
konkursas „Sidabro vainikėlis“, konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“, drauge su
Druskininkų kultūros centru įgyvendintas respublikinis pasakotojų konkursas „Žodzis žodzį gena“,
kasmetis respublikinis etninės kultūros specialistų seminaras „Tautinis kultūrinis sąjūdis ir
valstybingumo kūrimas“.
LNKC organizavo tarptautinį instrumentinį folkloro festivalį „Griežynė“, kuriame dalyvavo
muzikantai iš devynių šalių: Baltarusijos, Estijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Vengrijos,
Šiaurės Airijos ir Lietuvos – iš viso 69 dalyviai, renginius stebėjo 2820 žiūrovų. Vilniuje, Panevėžio ir
Varėnos rajonuose surengta 20 koncertų, instrumentų ar muzikantų fotografijų parodos, folkloro
dirbtuvės, susitikimai su meistrais ir muzikantais. „Griežynė“ – seniausias Rytų Baltijos regiono šio
žanro renginys, vykstantis kas dvejus metus. Festivalio tikslas – supažindinti Lietuvos visuomenę su
įvairių tautų liaudies muzikantais, instrumentais ir tradicine muzika, svečiams pristatyti lietuvišką
autentišką muzikavimo tradiciją.
Ariogalos Dubysos slėnyje vyko XXVI tradicinis Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės
kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“, rengiamas Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės
kovų dalyvių veiklai, prasmingiems Lietuvos istorijos įvykiams prisiminti. Renginys vyko dvi dienas
(pirmoji – Jaunimo diena, antroji – Susitikimų diena) ir subūrė iki 5000 žmonių iš visų Lietuvos
savivaldybių. „Misija Sibiras“ ekspedicijos dalyviai parodė ekspedicijoje sukurtą filmą, giedojo
jungtinis 32 chorų tremtinių choras, apie 750 dalyvių.
2016 m. LNKC kartu su dviem partneriais iš Norvegijos – organizacija „Trondheim
Vikinglag“ ir Biuskeriudo apskrities savivaldybe – bei šešiais Lietuvos – Utenos, Tauragės, Molėtų,
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Pasvalio, Lazdijų ir Šiaulių rajono – kultūros centrais tęsė 2015 m. rugsėjį startavusį projektą „Kultūra
visiems“ (Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-01-004), kurio tikslas – perimti gerąją Norvegijos karalystės
patirtį ir skatinti intensyvesnę kultūros sklaidą Lietuvoje. Projektas vykdytas pagal 2009–2014 m.
Norvegijos finansinio mechanizmo „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir
Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ programą, finansuotas
iš Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų. Surengti du gerosios patirties perkėlimo susitikimai.
Pirmasis kovą vyko Norvegijoje, jo metu Lietuvos kultūros specialistai detaliau susipažino su atskirų
kultūros įstaigų veiklos modeliais, Norvegijos kultūros politika tiek regioniniu, tiek šalies lygmeniu.
Norvegų partnerių vizito Lietuvoje metu buvo aplankytos trijų projekto partnerių – Utenos, Molėtų bei
Pasvalio – savivaldybių kultūros įstaigos, svečiams pristatyta jų veikla ir infrastruktūra, dalytasi
abipuse patirtimi. Per 120 kultūros įstaigų darbuotojų iš septynių savivaldybių vasarį–balandį
vykusiuose projekto mokymuose tobulino savo kultūrinių veiklų skatinimo ir visuomenės įtraukimo,
komunikacijos, vadybos, psichologijos, kūrybiškumo, komandos kūrimo, rinkodaros, viešojo
kalbėjimo, pozityvios darbo aplinkos kūrimo žinias. LNKC kartu su partneriais galutinai parengė
Gerosios norvegų patirties perėmimo metodiką, kuri susideda iš dviejų dalių. Pirmoji – nacionaliniai
drabužiai: „Tautinio, archeologinio ir istorinio kostiumo aktualizavimas, sklaida, adaptacijos,
dėvėjimas ir gamyba“. Jos tikslas – ne tik pasidalyti gerąja patirtimi, bet ir skatinti Lietuvos
nacionalinio verslo plėtrą archeologinių kostiumų gamybos srityje. Antroji metodikos dalis – folkloras:
„Choreografinio, dainuojamojo folkloro aktualizavimas ir viešinimas šiuolaikinėje visuomenėje“. Jos
tikslas – skleisti gerąją patirtį, kaip dirbti su vaikų ir suaugusiųjų folkloro grupėmis, kaip pristatyti
liaudies kultūros vertybes ir kaip pritraukti bei sudominti šiuolaikinę visuomenę. Metodika paskelbta
projekto vykdytojo bei partnerių interneto svetainėse. Balandį vyko projekto uždarymo renginys,
kuriame aptarti projekto rezultatai, džiaugtasi abipusiai naudinga patirtimi, apžvelgtos tolesnio
bendradarbiavimo galimybės. Vasarą CPVA patvirtino galutinę projekto ataskaitą, tad projektas
laikomas tinkamai ir sėkmingai įgyvendintu.
Daugelis šių renginių įtraukia visas arba beveik visas savivaldybes. Pasirengimo visiems
renginiams metu vyko pasitarimai, konsultacijos su žanrų specialistais, rėmėjų paieškos, renginių
viešinimas.
Renginių viešinimas. Apie LNKC renginius skelbta per televiziją, radiją, spaudoje, naujienų
portaluose, interneto svetainėse bei LNKC socialiniame tinkle „Facebook“. LR kultūros ministerijoje
surengta spaudos konferencija, skirta Lietuvos ir Norvegijos projekto „Kultūra visiems“ uždarymui,
veiklos aptarimui, aktualijoms, iššūkiams ir įžvalgoms apie tarptautinį bendradarbiavimą kultūros
sektoriuje. LNKC specialistai dalyvavo televizijos laidose: LRT informacinėse laidose „Labas rytas,
Lietuva“, „Muzikinis pastišas“, „Šiandien“, „Laba diena, Lietuva“, LRT kanalo „Lituanica“
informacinėse laidose „Pasaulio lietuvių žinios“, LNK žinių laidoje, tautinio kostiumo konkurso
„Išausta tapatybė“ finalo renginį filmavo LRT televizija. Dalyvauta radijo laidose: LRT – „Toks
gyvenimas su Zita Kelmickaite“, „Ryto garsai“, „Muzikinis pastišas“, „Ryto allegro“, „Gold FM“ –
„Kultūringi pranešimai“. Apie organizuotus LNKC renginius, akcijas, seminarus ir kitas naujienas
parengti 39 pranešimai žiniasklaidai. Jie skelbti interneto dienraščiuose „Lrytas.lt“, „Bernardinai.lt“,
„Delfi.lt“, „Lzinios.lt“, „15min.lt“, „Regionunaujienos.lt“, „Lrt.lt“, „Kaunodiena.lt“, „Ve.lt“,
„Respublika.lt“, „Alkas.lt“, „Choras.lt“, naujienų agentūrose BNS, ELTA. Rašytas užsakomasis
straipsnis apie Lietuvos ir Norvegijos projektą „Kultūra visiems“ („Lrytas.lt“, „Regionunaujienos.lt“).
2016 m. LNKC organizavo 26 didelius ir 203 mažesnius renginius: apdovanojimus ir konkursus
„Aukso paukštė“ (13 renginių), „Aukso vainikas“ (11), „Sidabro vainikėlis“ (8), 4 tautinių,
archeologinių kostiumų kostiumų pristatymus, pučiamųjų instrumentų čempionatą (5), suaugusiųjų
teatrų šventę-konkursą „Atspindžiai“ (6), vaikų teatrų šventę „Molinukas“ (4), teatrų šventę
„Tegyvuoja teatras“ (1), Baltijios šalių teatrų festivalį „Baltijos rampa“ (1), Lietuvos politinių kalinių,
tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydį „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje (1), Lietuvos berniukų chorų
festivalį-akciją „Berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ (1), Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų
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festivalį (1), S. Šimkaus chorų konkursą (1), vokalinių ansamblių konkursą „Sidabriniai balsai“ (8),
vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblių konkursą „Aguonėlė“ (5), suaugusiųjų šokių konkursą „Iš
aplinkui“ (1), liaudiškų šokių šventę „ Pašokdinsim vidury ratelio“ (1), akciją „Visa Lietuva šoka“ (97),
studentų folkloro festivalį „O kieno žali sodai“ (4), folkloro festivalį „Griežynė“ (20), pasakotojų
konkursą „Žodzis žodzį gena“ (1), tautinių kostiumų konkursą „Išausta tapatybė“ (1), Lietuvos ir
Norvegijos projektą „Kultūra visiems“ (3), respublikinę dainų ir šokių ansamblių šventę Utenoje (1),
Kauno dainų ir šokių šventę (1), Lietuvos vakarų krašto dainų šventę Klaipėdoje (1). 9 renginiai
kultūros ministro įsakymu įtraukti į Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno renginių
sąrašą.
Renginiuose dalyvavo 58 663 renginių dalyviai, 92 620 žiūrovų.
Kvalifikacijos tobulinimas
Seminarai. 2016 m. LNKC pradėjo kurti Lietuvos kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo
sistemą, kurioje apibrėžti mokymo ir mokymosi tikslai, uždaviniai, formos, turinys, trukmė. Pradėta
diegti elektroninė registravimosi į seminarus sistema, sukurta bendra kultūros darbuotojams išduodamų
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų registravimo sistema. LNKC daugelį metų organizuoja jau
tradiciniais tapusius seminarus, kursus, kurie ugdo mėgėjų meno kolektyvų vadovų, etninės kultūros
specialistų profesines kompetencijas. Siekiant įgyvendinti vieną įstaigos prioritetinių veiklos krypčių –
tobulinti kultūros specialistų, etninės kultūros bei mėgėjų meno pakraipos metodininkų, kolektyvų
vadovų, meistrų, veiklos organizatorių mokymą ir kvalifikacijos kėlimo sistemos kūrimą, surengti
beveik visų žanrų tobulinimosi seminarai, turintys tiesioginę įtaką mėgėjų meno kolektyvų
pasirengimui 2018 m. dainų šventei. Rengiant kiekvieną seminarą ar kursus pasitelkiama meno šakų,
žanrų kolektyvų ekspertų, konsultantų pagalba.
Surengtas dviejų dalių liaudies instrumentų orkestrų (ansamblių), liaudiškos muzikos kapelų
vadovų seminaras „Nuo autentiškos melodijos iki profesionalios partitūros liaudiškos muzikos
kolektyvams“ Klaipėdoje. Pirmoji seminaro dalis – teorinė. Dalyvavo 55 dalyviai. Seminaro dalyviai,
išklausę paskaitas, gavo namų užduotis aranžuoti po vieną arba du kūrinius tipinėms orkestrų sudėtims
ir savo turimos sudėties liaudiškos muzikos ansambliams. Antroji seminaro dalis – praktinė: dalyviai
pristatė savo aranžuotes tiek vienarūšiams ansambliams, tiek mišriems liaudies instrumentų
ansambliams bei liaudiškos muzikos kapeloms. Dalyvavo 30 dalyvių. Buvo pristatyta 10 aranžuočių. Iš
seminaro dalyvių buvo sudarytas liaudies instrumentų orkestras bei liaudiškos muzikos kapela, kurie ir
atliko kūrinius. Organizuotas Dainų ir šokių ansamblių ir jų grupių vadovų seminaras Trakuose.
Dalyvavo 60 vadovai ir 32 pagalbininkai, kurie demonstravo šokius, muzikinius kūrinius ir kita.
Penkias dienas vykusiame seminare tobulinosi Dainų šventės Ansamblių vakare dalyvaujančių
kolektyvų vadovai: dainų ir šokių ansamblių meno vadovai, šokių, choro grupių vadovai, liaudies
instrumentų orkestrų ir liaudiškos muzikos kapelų, skudučių ansamblių vadovai ir atskirų grupių
koncertmeisteriai. Organizuota ansamblių vadovų individuali stažuotė dainų ir šokių ansamblyje
„Lietuva“: dalyvavo Tauragės kultūros centro dainų ir šokių ansamblio „Jūra“ choreografė bei Telšių
kultūros centro dainų ir šokių ansamblio „Mastis“ choro vadovė. Specialistės turėjo galimybę stebėti
profesionalaus kolektyvo repeticijas, taip pat pačios dirbti su profesionaliais šokėjais ir dainininkais,
prižiūrimos ansamblio „Lietuva“ vadovų. Liaudies instrumentų pedagogų (kanklininkių) seminare
Kaune dalyvavo 54 dalyviai. Vyko teoriniai bei praktiniai mokymai. Praktinių mokymų metu groti
nauji kūrinių konkursui pateikti 2018 m. dainų šventės „Skambėkite, kanklės“ koncerto kūriniai.
Folkloro poskyrio specialistai surengė septynis seminarus: seminarų ciklą „Choreografinis
folkloras nūdienos regionuose“ Telšiuose, Panevėžyje, Biržuose, Šilutėje; seminarus, šokių pamokas
akcijos „Visa Lietuva šoka“ dalyviams, organizatoriams Vilniuje, Telšiuose, Kaune, Vilniuje.
Seminaruose apsilankė 462 dalyviai. Surengtos dvi folkloro laboratorijos: vaikų dainuojamojo folkloro
kūrybinė laboratorija I kategorijos vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių vadovams (30 dalyvių) ir
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kūrybinė laboratorija 2016 m. Lietuvos studentų folkloro festivalio „O kieno žali sodai“ dalyviams
(130 dalyviai).
Molėtų r. organizuotas etninės kultūros specialistų seminaras „Nematerialaus kultūros paveldo
gyvybingumas šiuolaikinėje visuomenėje. Sąvado kūrimas“. Seminare dalyvavo 56 etninės kultūros
specialistai.
Respublikiniai choreografų ir šokių mokytojų kasmečiai kursai vyko Birštone, juose dalyvavo
155 šalies moksleivijos ir suaugusiųjų liaudies šokių kolektyvų vadovai, švenčių baletmeisteriai,
choreografai konsultantai, lietuvių išeivijos šokių kolektyvų vadovės iš Izraelio ir Lenkijos. Teorinius ir
praktinius mokymus vedė 10 baletmeisterių, išmokta 18 šokių. Pristatytas 2018 m. Lietuvos dainų
šventės Šokių dienos „Saulės rato ritimai“ scenarijus ir šokių programa.
Surengtas dviejų dalių seminaras „Taikomosios medžio drožybos įvairovė: ornamentika ir jos
pritaikymas“. Dalyvavo 12 asmenų iš Utenos, Plungės, Varėnos, Kauno r., Kėdainių, Panevėžio r.,
Pakruojo r., Vilniaus r., Klaipėdos, Prienų.
Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Utenos r. vyko teorinis ir praktinis keramikos seminaras.
Dalyvavo 30 dalyvių iš Marijampolės sav., Ukmergės, Alytaus, Jonavos, Radviliškio, Kretingos,
Akmenės r., Šiaulių, Vilniaus r., Kauno, Anykščių r., Utenos, Švenčionių r., Panevėžio, Druskininkų,
Ignalinos r., Molėtų r., Panevėžio, Rokiškio r.
Tarptautinis juodosios keramikos seminaras-simpoziumas subūrė Lietuvos, Latvijos, Vengrijos,
Gruzijos, Ukrainos ir Baltarusijos meistrus: dalytasi skirtingų šalių juodosios keramikos technologijų
ypatumais, svečiai ir šeimininkai žiedė, lipdė bei dekoravo tradicinius savo šalių gaminius. Muziejaus
salėje vyko dalyvių atsivežtų ir vietoje sukurtų darbų paroda. Skaitytos viešos paskaitos, pristatančios
lietuvių, gruzinų, vengrų ir latvių tradicinę keramiką. Surengti renginiai – raugo ir raku keramikos
degimo demonstravimas (vienas – seminaro dalyviams, kitas – viešas, skirtas į seminaro pristatymo
šventę sukviestiems lankytojams). Seminaro metu sukurti ir atrinkti darbai palikti V. Valiušio
keramikos muziejuje. Planuojama iš šių ir vėlesnių seminarų darbų sudaryti specialų fondą, turintį
pažintinę ir edukacinę paskirtį. Dalyvavo 25 meistrai.
Vilniuje surengtas teorinis seminaras „Liaudies tekstilė: technikos, ornamentai, koloritas“ (skirtas
kultūros ir švietimo darbuotojams, vykdantiems vaikų ir jaunimo edukacijas). Dalyvavo 24 dalyviai.
Utenos r., Leliūnuose, vyko teorinis ir praktinis keramikos seminaras „Sidabro vainikėlio“
pedagogams. 30 dalyvių, vadovaujami patyrusių meistrų V. Valiušio, G. Vaičikauskienės, tobulino
žiedimo ir lipdymo įgūdžius.
Respublikinis savivaldybių etninės kultūros centrų darbuotojų, rajonų etninės kultūros
metodininkų, nacionalinių, regioninių parkų etnografų (kultūrologų), tautodailininkų sąjungos skyrių
vadovų seminaras – svarbiausias nuo 1994 m. organizuojamas šalies renginys, kuriame formuojami ir
aptariami etninės kultūros išsaugojimo ir plėtros tikslai bei uždaviniai, koordinuojamos veiklos kryptys,
supažindinama su kultūros politikos nuostatomis, valstybinėmis programomis, kitais etninės kultūros
apsaugos ir plėtros sričių teisės aktais, pristatomi naujausi kultūros paveldo mokslo tyrimai, sudaromos
sąlygos tobulinti teorines etninės kultūros sričių žinias, kai kurias iš jų įtvirtinti per praktinius
mokymus, keistis nuomonėmis, visapusiškai plėsti akiratį. Seminare aptariamos būsimos veiklos
idėjos, gairės, jis padeda numatyti būdus, kaip aktualizuoti, pritaikyti bei naudoti tradicinį paveldą
nūdienos kultūroje, kaip jį integruoti į dabarties gyvenseną. Seminaras kasmet rengiamas vis kitoje
savivaldybėje, todėl jo dalyviai turi galimybę susipažinti su vietos etninės kultūros darbo specifika,
problemomis, perimti patirtį, pažinti to krašto tradicinės kultūros vertybes bei kultūrinę ir geografinę
Lietuvos įvairovę. 2016 m. seminaras „Tautinis kultūrinis sąjūdis ir valstybingumo kūrimas“ vyko
Marijampolėje. Jame dalyvavo 120 klausytojų iš 47 savivaldybių, 18 lektorių, 3 folkloro kolektyvai.
Teatrų režisierių ir vadovų kvalifikacijos kėlimo seminaras „Vydūno pasaulėžiūra ir
dramaturgija“ Vilniuje pritraukė 63 klausytojus. Seminaro dalyviai supažindinti su Vydūno biografija,
pasaulėžiūra, jo dramaturgija. Seminaro medžiaga skelbiama LNKC interneto svetainėje.
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Kasmet tradiciškai rudenį LNKC rengiamame režisierių kvalifikacijos kėlimo seminare dalyvavo
93 režisieriai, teatro pedagogai, kultūros specialistai. Apžvelgti 2016–2017 m. teatro renginiai,
pristatytas 2018 m. dainų šventės Teatro dienos, skirtos Vydūnui atminti, scenarijus.
Organizuota teatrų vadovų kvalifikacijai kelti skirta stovykla „Vasaros teatro akademija“,
sukvietusi 32 dalyvius ir 8 seminarų vedėjus. Stovyklos programa buvo intensyvi, vyko seminarai,
kūrybinės laboratorijos, keitimasis kūrybine teatrine patirtimi, diskusijos, aptarimai. Įsisavinant
laboratorijų metu įgytas žinias, parengta 10 trumpų perfomanso tipo pasirodymų. Darbo rezultatai
viešai pristatyti Saldutiškio seniūnijos bendruomenei.
Anykščiuose organizuotas kvalifikacijos tobulinimo seminaras renginių režisieriams ir vedėjams
„Renginių akademija“. Seminaras pritraukė 47 dalyvius iš įvairių Lietuvos savivaldybių.
Kursai. Bebrusuose (Molėtų r.) surengti XIV chorų vadovų kvalifikacijos kėlimo kursai „Vasaros
akademija“, juose dalyvavo 85 chorų vadovai iš visos Lietuvos, Latvijos Domo katedros merginų choro
grupė (per 30 dainininkių). Kursų vadovas – prof. Vytautas Miškinis. Paskaitas skaitė lektoriai iš
užsienio ir Lietuvos. Vyko praktiniai mokymai, kuriuos vedė kviestiniai kursų lektoriai (Aira Birzinia
iš Latvijos, Thomas Caplinas iš Norvegijos, Jonė Girdzijauskaitė iš Lietuvos, Yulia Blinova iš Sankt
Peterburgo ir Andrejus Ustinovas iš Rusijos.
Molėtų rajone vyko kultūros centrų direktoriams, kultūros vadovams skirtas tęstinių kūrybiškumo
ugdymo ir kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklas „Kultūros vadovų kūrybinė akademija“,
grindžiamas visą gyvenimą trunkančiu mokymusi, siekiu skatinti kūrybiškumą, ugdyti šiuolaikiškus
kultūros centro vadovus ir administratorius. Kursai rengti kas mėnesį po dvi dienas, vyko 5 seminarai,
66 akademinės valandos užsiėmimų. Kūrybinės akademijos metu vyko pagrindinės lektorės –
andragogės, sertifikuotos trenerės Lianos Mogišaitės vedami mokymai apie kūrybiškumo ugdymą,
darbo efektyvumą, komandinį darbą, streso valdymą ir pan. Kiekvieną mėnesį skirtingi lektoriai (Gytis
Padegimas, Zita Nauckūnaitė, Mykolas Katkus, Balys Narbutas, Jonas Vaiškūnas ir kt.) skaitė
paskaitas apie retorikos meną, auditorijos, emocijų, jausmų, pasąmonės valdymą, etnokultūrą ir
šiuolaikinius reiškinius, kultūros reikšmę ir kt. Visi 40 dalyvių sudarė jungtinį Lietuvos kultūros centrų
vadovų chorą ir parengė programą, ją pristatė naujoje Dubingių Šv. Jurgio bažnyčioje. Taip pat
susipažino su meninio kolektyvo organizacinėmis ir meninėmis ypatybėmis, ugdė kūrybiškumą per
dainavimą, jiems buvo pristatyta lietuvių autorių chorinė kūryba. Buvo keičiamasi informacija kultūros
centrų politikos formavimo, programų, įstatymų ir kitais aktualiais klausimais.
2016 m. pirmus metus pradėjo veikti naujas vaikų savaitgalinis choras prie Lietuvos nacionalinio
kultūros centro bei choro „Ugnelė“. Suburti chorą, kuriame dainuotų vaikai iš visos Lietuvos, suteikti
galimybę rajonuose ir nedideliuose miesteliuose gyvenantiems moksleiviams tobulinti savo muzikines
žinias, o chorų vadovams mokytis naujų edukacinių metodų, taip pat ugdyti jaunųjų choristų dainavimo
gebėjimus bei skatinti chorinį judėjimą Lietuvoje – tokių tikslų siekė LNKC ir vaikų choras „Ugnelė“,
organizuodami projektą „Jungtinis Lietuvos vaikų choras“. Chorą sudaro 12–16 metų choristai ir jų
mokytojai iš Biržų, Druskininkų, Gargždų, Kelmės, Kupiškio, Marijampolės, Mažeikių, Panevėžio,
Salantų, Šalčininkų, Šiaulių, Šeduvos, Švenčionių ir Visagino. Savaitgaliais LNKC Vilniuje susirinkę
vaikai intensyviai repetuoja, tobulina vokalo techniką ir sceninius judesius, mokosi klasikinio ir
džiazinio dainavimo, ruošia koncertų programas, taip pat žaidžia žaidimus, bendrauja ir mezga naujas
draugystes. Kolektyvų vadovams mokymai vyksta atskirai. Surengti aštuoni repeticijų ir seminarų
savaitgaliai (iš viso – 96 akademinės valandos). Jungtinis Lietuvos vaikų choras (meno vadovė ir dirigentė
Valerija Skapienė) koncertavo Vilniaus Šv. Kazimiero bei Molėtų bažnyčiose. Dalyvauja 114 vaikų ir
94 vadovai.
Kvalifikacijos kėlimo kursuose „Jungtinis Vilniaus jaunučių vaikų choras“ dalyvavo 17 jaunių
chorų vadovų ir muzikos mokytojų, 60 vaikų iš 12 skirtingų Vilniaus ugdymo įstaigų. Surengtos
keturios repeticijos ir seminarai. Choras koncertavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje
salėje.
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Visagine dešimtą kartą vyko keturių dienų Tradicinio etnomuzikavimo kursai (grojimo
dūdmaišiu, cimbolais, mažuoju būgneliu, armonika, smuiku), į kuriuos susirinko 54 dalyviai iš 8
savivaldybių. Kursų metu surengti du koncertai. Kaune vyko tradicinio muzikavimo kursai (grojimas
dūdmaišiu). Dalyvavo 17 muzikantų. Telšiuse surengti Žemaitijos ir Klaipėdos krašto folkloro
mokymai „Tramtatulio“ akademija“ vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvų vadovams, kuriuose dalyvavo
39 klausytojai.
Poskyrių specialistai ne tik patys organizavo seminarus, kursus, bet ir skaitė paskaitas, vedė
praktinius mokymus įvairiuose savivaldybių specialistų rengiamuose seminaruose.
Iš viso surengti 44 seminarai ir kursai, kuriuose dalyvavo 2140 žmonės, įteikta 1973
kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Seminarai vyko 16-oje savivaldybių.
Leidyba
Nuo 1988 m. leidžiamas periodinis dvimėnesinis kultūros ir mokslo žurnalas „Liaudies kultūra“,
skirtas Lietuvos kultūros paveldo, tradicijų tyrimams bei šiuolaikinėms profesionaliosios, mėgėjų
kultūros ir gyvosios tradicijos raiškos formoms pristatyti ir aptarti. Per metus išleisti šeši žurnalo
numeriai po 12 spaudos lankų. Leidinyje skelbiami mokslo straipsniai, kultūrologiniai esė, pokalbiai,
su „Skaitymų“ ir „Kitų kultūrų“ rubrikomis skelbiami aktualūs užsienio autorių vertimai, publikuojami
unikalūs sakytinės istorijos šaltiniai, aptariamos gyvosios tradicijos raiškos formos Lietuvos
regionuose, skelbiami knygų pristatymai ir recenzijos. Žurnalas spalvotas, gausiai iliustruotas
archyvinėmis ir dabarties tradicijas dokumentuojančiomis fotografijomis, profesionaliojo ir liaudies
meno kūrinių reprodukcijomis. Skyriuje „Mokslo darbai“ skelbiami humanitarinių, socialinių, gamtos
mokslo atstovų straipsniai yra recenzuojami, įtraukti į tarptautines mokslines duomenų bazes „EBSCO
publishing“ (www.epnet.com) bei „Lituanistika“. 2016 m. žurnalo redakcija vykdė projektą „Etninės
kultūros paveldas ir gyvoji tradicija: problemos, tyrimai, interpretacijos II“ (dalinė finansinė Kultūros
rėmimo fondo parama – 10 000 Eur), Všį Pasaulio lietuvių dainų šventės fondas žurnale vykdė projektą
„Tradicinės kultūros tąsa, kaita ir kartotė šiuolaikinėje kultūroje III“. Projektai prisidėjo prie valstybės
vykdomos kultūros politikos, siekio išsaugoti tautos materialųjį ir nematerialų kultūros paveldą,
pozityvios šiuolaikinės kultūros raidos skatinimo, tautinio mentaliteto bei pilietiškumo ugdymo.
LNKC parengti ir išleisti leidiniai: šeši žurnalo „Liaudies kultūra“ numeriai, knygos „Raganų
kalnas“, „Iš lauko į namus“. Parengti ir išleisti repertuaro leidiniai: du leidiniai chorams ir vokaliniams
ansambliams „Anima christi“ ir „O kai sauliūtė“. Spaudai parengti trys natų sąsiuviniai „Žalias
kiemelis“, „Aisim sesės dobilio“, „Šių naktely“, skirti kanklėms, skudučiams, liaudies instrumentų
ansambliams, liaudiškos muzikos ansambliams su choru. Prie natų sąsiuvinių parengtos kūrinių partijų
kompaktinės plokštelės.
Išleisti CD „Kicu kicu bėbė“ (lopšinės, žaidinimai vaikams), „Juzuk, pagrok“ (lūpinės
armonikėlės muzikantų įrašai), „Mėnesėlis aiškus“ (Aukštaitijos cimbolininkų įrašai), „Tir lir dūda
dūda“ (dūdmaišių melodijos), „Teaidi skudučiai“ (skudučių melodijos), „Skambėkite kanklės“ (kanklių
muzika), „Sidabriniai balsai“ (vokalinių ansamblių dainos), DVD „Kadriliniai šokiai“ (mokomasis
metodinis leidinys, kuriame skelbiama 100 kadrilinių šokių, archyviniai įrašai, atspindintys savitą šokių
atlikimo tradiciją), „Lietuvių liaudies smuiko antologija“. Išleistas 2018 m. dainų šventės „Vardan
tos...“ pristatomasis vaizdo klipas anglų kalba.
Išleisti keturi informaciniai, reklaminiai leidiniai: 2018 m. dainų šventės „Vardan tos...“
reklaminiai bukletai lietuvių, anglų ir rusų kalbomis, respublikinės konkursinės liaudies meno parodos
„Aukso vainikas“ katalogas, vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai“ katalogas ir
elektroninis informacinis biuletenis „Etninės kultūros renginiai Lietuvoje“.
LNKC darbuotojų parengtos ir savivaldybių lėšomis išleistos keturios kompaktinės plokštelės:
„Cimbolininkas Jonas Lechovickas“ (Ignalinos r.), „Molėtų krašto armonikininkas Kęstutis
Kuzmickas“ (Molėtų r.), „Panevėžio krašto muzikantai“ (Panevėžio r.), „Biržų krašto muzikantai“
(Biržų r.).
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Bendradarbiavimo ir partnerystės su savivaldybėmis stiprinimas
Duomenų kaupimas ir analizė. Taikant specializuotas anketas renkama, sisteminama,
analizuojama ir skleidžiama informacija apie etninės kultūros, mėgėjų meno šiuolaikinės raiškos
formas ir mėgėjų meno kolektyvus. Atlikta kultūros įstaigų, mėgėjų meno kolektyvų duomenų analizė,
pagal įvairius aspektus parengta medžiaga apie mėgėjų meno kolektyvų ir kultūros įstaigų kategorijas,
pasiskirstymą savivaldybėse pagal žanrus, dalyvių amžių, kolektyvų priklausomybę. Kaupiama ir
interneto svetainėje skelbiama informacija apie svarbiausius mėgėjų meno kolektyvų renginius. Nuo
1993 m. kasmet renkama informacija apie etninės kultūros renginius Lietuvoje ir leidžiamas jiems
skirtas leidinys (nuo 2010 m. – elektroninis), rengiama ir skelbiama naujausių etninės kultūros leidinių
bibliografija, Lietuvos folkloro garso publikacijų bibliografija, tarptautinių folkloro festivalių sąrašas.
Atnaujinta geriausių mėgėjų meno kolektyvų apdovanojimų „Aukso paukštė“ analizė.
Lietuvos kultūros centrų ir jų filialų statistinės ataskaitos. LNKC renka, sistemina ir
apibendrina Lietuvos kultūros centrų ir jų filialų statistines ataskaitas (bendros žinios, pastatai,
materialinė bazė, darbuotojai, kolektyvai, dalyviai, veikla, lėšos). Lietuvoje veikia 156 juridiniai
kultūros centrai, 90 filialų, 385 skyrių ir padalinių, 95 kiti dariniai (iš viso 726). Kultūros centruose
dirba 4531 darbuotojas, iš jų 3047 – kultūros ir meno darbuotojai, iš viso yra 3529 etatai, iš jų 2256 –
kultūros ir meno darbuotojų. 2016 m. 15 darbuotojų suteikta I kvalifikacinė klasė, 47 – II, 69 – III; iš
viso suteikta: 85 darbuotojams – I kvalifikacinė klasė, 147 – II, 370 – III. Atestacijoje nedalyvavo
Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Vilniaus miestai (6); Akmenės, Alytaus, Anykščių,
Biržų, Ignalinos, Kaišiadorių, Kupiškio Lazdijų, Mažeikių, Molėtų, Pasvalio, Prienų, Rokiškio,
Skuodo, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Tauragės, Trakų, Ukmergės, Vilkaviškio, Vilniaus, Zarasų
rajono savivaldybės (23); Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės,
Neringos, Pagėgių, Rietavo, Visagino savivaldybės (10). Kultūros ir meno darbuotojų laisvų etatų
skaičius yra 73, kultūros ir meno darbuotojų specialistų poreikis – 208 etatai. Kultūros centruose
kultūros ir meno darbuotojų skaičius sudaro 67,24 proc., kitų – 32,76 proc. Bendras kultūros centrų
kolektyvų skaičius – 3877, narių – 56 138, iš jų vaikų ir jaunimo – 1430 kolektyvų, 21 420 narių.
Mėgėjų meno kolektyvų yra 2966, jų narių – 37 270, iš jų vaikų ir jaunimo kolektyvų – 894, narių – 12
587. Iš viso surengta 48 924 renginiai, iš jų vaikams ir jaunimui – 11 758. Surengti 20 186 mėgėjų
meno renginiai.
Net 16 savivaldybių (Vilniaus, Klaipėdos, Palangos, Visagino miestų, Alytaus, Ignalinos,
Kaišiadorių, Pasvalio, Širvintų, Telšių, Vilkaviškio rajonų ir Birštono, Druskininkų, Elektrėnų,
Marijampolės, Rietavo savivaldybių) kultūros centro kategorijos skirtos pagal negaliojančius 2002 m.
ir 2004 m. LR kultūros ministro įsakymus. Steigėjai nėra sutvarkę kultūros centrų ir jų filialų kategorijų
dokumentų pagal kultūros ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-207 patvirtintą kultūros
centrų akreditavimo tvarkos aprašą. Reikėtų peržiūrėti kategorijų vertinimo kriterijus. Dabar esantys
kultūros centrų kategorijų vertinimo kriterijai yra netinkami, nes daugiau nei pusė Lietuvos
savivaldybių turi po vieną juridinį centrą, o kiti buvę filialai priklauso tam vieninteliam juridiniam
vienetui – kultūros centrui. Planuojama 2017 m. peržiūrėti ir iš naujo patvirtinti kultūros centrų
kategorijų vertinimo kriterijus.
Geriausio metų kultūros centro premijavimas. 2015 m. patikslinti Geriausio kultūros centro
premijos teikimo nuostatai. LR kultūros ministerija kartu su LNKC nuo 2002 m. premijuoja geriausius
šalies kultūros centrus trijose kategorijose. Premijų tikslas – skatinti kūrybišką kultūros centrų veiklą,
įvertinti geriausius kultūros centrų rezultatus ir darbus. Iš devynių pretendentų atrinkti trys geriausi
kultūros centrai, įteikti diplomai ir premijos: aukščiausioje kategorijoje – Ukmergės kultūros centrui, I
kategorijoje – Švenčionių miesto kultūros centrui, II kategorijoje – Pagėgių savivaldybės kultūros
centrui.
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Dabartinė regionų kultūros padėtis rodo, kad reikalingi nauji visų kultūros sričių veiklos, jos
rezultatų kokybės vertinimo sistemos kriterijai, pagal kuriuos kokybiškesnė veikla būtų labiau remiama
valstybės, o iškelti prioritetai padėtų išvengti kultūros proceso chaotiškumo. Visų administravimo
grandžių (žmogiškųjų išteklių, kultūros centrų juridinių statusų, akreditacijos, kultūros darbuotojų
atestacijos ir kitų) prioritetų nustatymas ir jų įgyvendinimo mechanizmo tobulinimas padėtų apibrėžti ir
suderinti šių grandžių (valstybės, savivaldybių, kultūros įstaigų) funkcijas.
Kita veikla
Atnaujinus finansavimą, baigiant teisinį reguliavimą (parengus Kultūros ministerijai bei kitoms
institucijoms perdavus dokumentus: „Naudotojų administravimo taisyklės“ „Saugaus elektroninės
informacijos tvarkymo taisyklės“, „Veiklos tęstinumo valdymo planas“), perskirsčius įstaigos
darbuotojų pareigybes, atnaujinti Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado (toliau – Sąvado)
darbai: sudaryta Sąvado veiklos tęstinumo grupė, priemonių planas, organizuotos konsultacijos su
LIMIS darbo grupe, ekspertais dėl IS kūrimo etapų planavimo. Sąvado duomenų bazė modernizuojama
pagal naujus Sąvado darbo grupės poreikius: duomenys perkeliami į naują platformą atviro kodo
pagrindu virtualioje mašinoje, kuriamos naujos vartotojo sąsajos prisijungti prie duomenų bazės per
interneto naršyklę. Atnaujinama Sąvadui kurti ir garso įrašų studijos veiklai reikalinga aparatūra: trijų
darbo vietų kompiuterinė įranga, kompiuterinė ir filmavimo įranga (vaizdo laboratorijai), programinė
įranga, serveris, spausdintuvas, kompiuterių tinklo infrastruktūros įrenginiai.
Molėtų r. organizuotas respublikinis etninės kultūros specialistų seminaras „Nematerialaus
kultūros paveldo gyvybingumas šiuolaikinėje visuomenėje. Sąvado kūrimas“. Seminare dalyvavo 56
etninės kultūros specialistai, numatyta tolesnio bendradarbiavimo su regionų etnokultūros specialistais
strategija, aptarti Sąvado tikslų ir priemonių pokyčiai, analizuota dabartinė vertybių būklė, numatyti
Sąvado kūrimo etapai. Pasiūlyta kasmet rengti Sąvado tematikai skirtus seminarus ir mokymus etninės
kultūros specialistams ir bylų rengėjams. Apmokyti metodologines rekomendacijas gavę seminaro
dalyviai pradės rengti arba atnaujinti anksčiau rengtas vietines NKP vertybių bylas.
Su NKP veikla susijęs ir dalyvavimas UNESCO nematerialaus kultūros paveldo apsaugos
konvencijos valstybių narių Generalinės asamblėjos 6 sesijoje Paryžiuje, stebėtojo teisėmis – UNESCO
Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros paveldo apsaugos komiteto 11-ojoje sesijoje Adis Abeboje,
Etiopijoje, taip pat Nacionaliniame Krokuvos muziejuje rengtame I Kinijos ir Rytų Europos šalių
ekspertų forume, skirtame nematerialaus kultūros paveldo apsaugos klausimams aptarti (skaityti
pranešimai „Nematerialusis kultūros paveldas Lietuvoje“, „Pasaulis yra šventas: svarbiausia
paveldėtosios pasaulėjautos žinia mums“), ir jo metu vykusioje 12 naujų elementų įrašymo į Lenkijos
nematerialaus kultūros paveldo sąrašą ceremonijoje.
Kultūros paveldo dokumentavimas, saugojimas. Liaudies kūrybos archyvas rūpinasi tautosakos
rinkimu, tvarkymu, saugojimu, propagavimu, rinkinių, garso ir vaizdo įrašų leidyba. Archyvas
kaupiamas nuo 1960 m., daugiausiai sukaupta dainų ir šokių švenčių atributikos bei kino juostų.
Intensyviai archyvas pradėtas kaupti 1992 m. Per 2016 m. archyvas papildytas vaizdo įrašais,
skaitmeninėmis fotografijų laikmenomis, fotonegatyvais.
XXVIII etnoinstrumentologinė ekspedicija vyko Pasvalio ir Pakruojo rajonuose. Joje dalyvavo
devyni rinkėjai (šios ekspedicijos rengiamos nuo 1987 m. kasmet vis kitoje savivaldybėje). Aplankytos
9 seniūnijos, įrašyti 44 muzikantų atliekami 284 kūriniai, jais papildytas LNKC archyvas. Vilniaus
mokytojų namų svetainėje surengtas koncertas, skirtas ekspedicijai apibendrinti, jame dalyvavo penki
Pasvalio ir šeši Pakruojo r. muzikantai.
Nuo 1995 m. kaupiama vienintelė šalyje Lietuvos folkloro garso publikacijų fonoteka. Sukaupta
per 594 garso įrašų – nuo pirmųjų 1968 m. iki pačių naujausių. 2016 m. į fonotekos kolekciją įtraukta
14 įrašų, parengta bibliografinė rodyklė. Atnaujinta folkloro garso publikacijų tekstinė ir vaizdinė
informacija LNKC interneto svetainėje.
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Garso įrašų studija. LNKC veikia garso įrašų studija, siūlanti aukštos kokybės paslaugas. Čia
įrašyti kūriniai montuojami, parengiami gamybai, restauruojami, skaitmeninami seni įrašai magnetinėse
juostose, plokštelėse ar kitose laikmenose. 2016 m. įrašyta 15 meno kolektyvų įrašų (11 folkloro, 1
choro, 2 pučiamųjų instrumentų orkestro, 1 liaudies instrumentų orkestrų).
LNKC interneto svetainių atnaujinimas ir priežiūra. Įstaigos veikla ir svarbūs mėgėjų meno
renginiai Lietuvoje patrauklia forma (tekstinė ir vaizdinė informacija) pristatyti interneto svetainėje.
Peržiūrėta ir atnaujinta LNKC skyrių ir poskyrių veikla, teikiamos paslaugos. Elektronine forma
pateikiami juridiniai etninės kultūros, mėgėjų meno apsaugos ir sklaidos dokumentai, etninės kultūros
ir mėgėjų meno išsaugojimo bei plėtros programos. Svetainės informacija dalinai pristatoma ir anglų
kalba. Socialinės žiniasklaidos svetainėje „Facebook“ skelbiama LNKC, žurnalo „Liaudies kultūra“,
dainų švenčių informacija. 2017 m. planuojama atnaujinti LNKC interneto svetainę, jos dizainą.
Sukurta nauja 2018 m. dainų šventės interneto svetainė.
Finansai
2016 m. gautos lėšos:
LNKC veiklos finansavimą sudarė 694 179 Eur;
Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programos lėšos – 778 000 Eur;
Lietuvos kultūros tarybos skirtos lėšos – 111 234 Eur;
LR vidaus reikalų ministerijos ir VšĮ Centrinės projektų valdybos skirtos lėšos – 73 616 Eur;
Rėmėjų lėšos: VšĮ „Rieduliai“ skyrė 300 Eur „Aukso vainiko“ laureatui;
Kitos pajamos – tai lėšos, kurias gauname iš biudžetinių įstaigų už paslaugas ir parduotas prekes.
Gauta 3701 Eur.
Pajamų įmokos (specialiosios lėšos) – 12 944 Eur.
Iš viso gauta 1 673 974 Eur.
2016 m. panaudotos lėšos:
LNKC veiklos finansavimas ir Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programos finansavimas
panaudotas pagal sąmatas, suma 1 472 150 Eur.
Lietuvos kultūros tarybos finansavimas – 111 234 Eur, iš jų tęstiniams prioritetiniams mėgėjų
meno renginiams, kuriuos organizavo LNKC, skirta 82 734 Eur, žurnalo „Liaudies kultūra“ leidybai –
10 000 Eur, kultūros darbuotojų, mėgėjų meno kolektyvų vadovų ir etninės kultūros specialistų
kvalifikacijai tobulinti – 18 500 Eur (Respublikiniam etninės kultūros specialistų seminarui – 5000 Eur,
choreografų kursams – 3700 Eur, „Vasaros teatro akademijai“ – 5000 Eur, Dainų ir šokių ansamblių ir
grupių vadovų seminarui – 4800 Eur).
Lietuvos ir Norvegijos projektui „Kultūra visiems“ skirta 73 616 Eur, panaudota 77 767 Eur
(buvo 4151 Eur likutis iš 2015 m.).
Rėmėjų lėšos. Likutis metų pradžioje buvo 30 060 Eur, gauta 300 Eur, išleista 345 Eur, likutis
metų pabaigoje – 30 015 Eur.
Kitos pajamas: likutis 2016 m. pradžioje buvo 35 389 Eur, gauta 3701 Eur, išleista 8551 Eur,
likutis 2016 m. pabaigoje – 30 539 Eur.
Kitos pajamas panaudotos: ilgalaikiam turtui įsigyti, PVM mokesčiams Valstybinei mokesčių
inspekcijai sumokėti, įstaigos remontui, aplankams su LNKC logotipu spausdinti ir kitoms smulkioms
išlaidoms padengti.
Faktinės pajamų įmokos (specialiosios lėšos) į biudžetą sudaro 12 944 Eur (2015 m. likutis –
4598 Eur). Iš viso faktinių pajamų įmokų – 17 542 Eur, išleista 14 703 Eur, liko 2840 Eur.
Faktinės įmokos panaudotos: LNKC pastato remontui (išorės sienoms dažyti, langams sandarinti)
(12 951 euras), ūkinio inventoriaus (spintai, stalui, stumdomosioms durims, sekcijai, kėdėms pirkti) ir
kitoms išlaidoms padengti.
Iš viso Lietuvos nacionalinis kultūros centras panaudojo 1 684 750 Eur.
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Komandiruotės
Per 2016 m. surengtos 222 planinės išvykos: 215 teoriniai, praktiniai užsiėmimai, dalyvavimas
komisijose, konsultacijos, darbas su meno kolektyvais, jų vadovais ir kitais kultūros darbuotojais, 96
kelionės, susijusios su organizaciniais darbais, 29 filmavimai ir etninės medžiagos rinkimo išvykos.
Komandiruotėse praleista 424 dienų, iš jų – 135 vairuotojų komandiruotės.
Išanalizavus 2016 m. darbuotojų individualių planų ataskaitas nustatyta, kad specialistai dirbo
labai intensyviai ir produktyviai. Be šioje ataskaitoje išvardytos veiklos, LNKC darbuotojai prisidėjo
prie daugumos šalies švenčių, festivalių, konkursų, parodų ir kitų renginių organizavimo, daugelio
komisijų, tarybų veiklos.
2016 metai ypatingi mūsų įstaigai. Lietuvos liaudies kultūros centras tapo Lietuvos
nacionaliniu kultūros centru. Mums patikėtos dvi didžiulės naujos funkcijos: Lietuvos kultūros
centrų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, Nematerialaus kultūros paveldo sąvado kūrimas.
Aktyvi LNKC darbuotojų veikla populiarinant tautinį kostiumą lėmė 2017-ųjų paskelbimą
Tautinio kostiumo metais.

Direktorius

Saulius Liausa

Inga Kriščiūnienė
LNKC Regionų kultūros stebėsenos, analizės ir informacijos poskyris, tel. (8 5) 261 2594
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