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LIETUVOS NACIONALINIO KULTŪROS CENTRO 2017 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;
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- Sudaro ir tvarko Nematerialaus 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;
- 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 nematerialaus 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
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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;
- 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 785 000 Eur, kurie LNKC buvo
efektyviai panaudoti.
Vykdyti pasirengimo 2018 m. Lietuvos dainų šventei darbai: kūrybinių grupių pasitarimai, Dainų
švenčių nacionalinės komisijos posėdis, posėdis, pasitarimai, seminarai Vilniaus savivaldybėje,
režisūrinių scenarijų sprendimų derinimas, repertuaro tikslinimas, dalyvių registracija, naujų kūrinių ir
aranžuočių pirkimas, dalies rekvizito įsigijimas, Dainų šventės viešinimas Lietuvoje ir užsienyje,
šventės komunikacijos startegijos kūrimas, rėmėjų paieška ir t.t.
2017 m. parengta dešimt Dainų šventės programų (Dainų dienos, Šokių dienos, Ansamblių
vakaro, Folkloro dienos, Teatro dienos, Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncerto, Kanklių koncerto,
Vokalinių ansamblių koncerto, Liaudies meno parodos, Vaikų tradicinių amatų miestelio) projektų,
kurie dar bus tobulinami, koreguojami 2018 m., atsižvelgiant į atrankų rezultatus ir finansavimo
galimybes. Lapkričio–gruodžio mėnesiais surengtos visų regionų teatro bei Suvalkijos, Pietų
Žemaitijos ir Rytų Aukštaitijos regionų folkloro kolektyvų apžiūros.
Organizuoti chorų žanrinės tarybos ir Dainų dienos programos „Vienybė težydi“ įgyvendinimo
grupės išplėstiniai pasitarimai, per kuriuos svarstyta režisūrinis scenarijus ir Dainų dienos sudėtinių
dalių planas, ekrano režisūra, dailininko scenogafo projektas. Su kūrybine grupe aptartos 2018 m.
dirigentų korpuso projekto kandidatūros, numatytos chorų atrankos datos ir pagrindiniai principai.
Dainų dienos programa su natomis ir krūvių lentele paskelbta Dainų šventės interneto svetainėje,
užsakytos reikiamos aranžuotės pučiamųjų instrumentų orkestrui.
Surengti keturi vokalinių ansamblių vakaro kūrybinės grupės pasitarimai, išplėstinis koncerto
ansamblių vadovų pasitarimas ir susitikimas su renginio režisieriumi. Vyko trys folkloro žanrinės
tarybos posėdžiai. Aptartos mėgėjų meno kolektyvų meninio lygio kategorijos ir jų pakeitimai,
pasirengimo Dainų šventės Folkloro dienai aktualijos. Sudaryti visų Lietuvos savivaldybių folkloro,
mėgėjų teatrų apžiūrų grafikai ir paskelbto Dainų šventės interneto svetainėje.
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Ansamblių vakaro programos kūrimo procesas vyko pagal numatytą priemonių planą ir grafiką.
Ansamblių vadovų seminare Trakuose tikslintas Ansamblių vakaro repertuaras, skirstytos užduotys
šokių grupėms, chorams, liaudies instrumentų orkestrams. Taip pat organizuotas darbas su
kompozitoriais, aranžuotojais, choreografais, užsakant muzikines kūrinių aranžuotes bei choreografiją.
Atrinkti reikalingi kūriniai, koreguotos kūrinių partitūros, suformuluoti meniniai reikalavimai. Aptartas
ir įsigytas būtinas šventės rekvizitas. Sudaryta eksperimentinės dainų ir šokių ansamblių šventės
Švenčionyse programa, organizuotos bendros šokėjų, muzikantų ir dainininkų repeticijos, skirtos
atrinktam repertuarui įsisavinti, pasirengti ansamblių šventei.
Lietuvos dainų šventės Šokių dienos „Saulės rato ritimai“ kūrybinės grupės posėdžiai vyko
Birštone, Vilniuje, Mažeikiuose. Planuoti organizaciniai darbai įvykdyti. Posėdžių metu aptarti šokių
dalių meniniai-kūrybiniai sumanymai, jų sprendimų galimybės, tartasi dėl aikštės kompozicijų,
brėžinių. Patikslintas jaunimo ir vyresniųjų šokių kolektyvų skirstymas į grupes, dalyvių apranga,
nupirkta šokiams reikalinga atributika – sėtuvės, žibintai, rugiagėlės. Seminaruose ir kvalifikacijos
kėlimo kursuose išdėstytas visas Šokių dienos repertuaras. Paskirti Šokių dienos baletmeisterių
asistentai, kartu su muzikos vadovu derinta muzikos įrašų gamyba. Nufilmuoti ir LNKC svetainėje
paskelbti Šokių dienos programos šokiai (kaip metodinė-mokomoji medžiaga šokių kolektyvų
vadovams). Organizuotas pučiamųjų instrumentų orkestrų „Vario audra“ meninės programos
pristatymas šalies kolektyvų vadovams. Parengtos Dainų šventės programos partitūros, partijos ir
išdalytos šalies mišriems, fanfariniams ir variniams pučiamųjų instrumentų orkestrų vadovams.
Sukurti ir platinti 2018 m. Lietuvos dainų šventę pristatantys filmukai lietuvių, anglų, rusų,
prancūzų, kinų, vokiečių, japonų kalbomis; paruošti suvenyrai ir dovanos su Dainų šventės atributika
(lipdukai, tušinukai, puodeliai, atšvaitai). Dainų šventė pristatyta tarptautinėje turizmo parodoje
„JATA“ Japonijoje, EXPO parodoje Kazachstane, Airijoje, Italijoje, Vokietijoje, Pasaulio chorų
simpoziume Ispanijoje, vaikų chorų festivalyje „Europa Cantat Junior“ Prancūzijoje, tarptautinėje
turizmo parodoje „Adventur“ Lietuvoje, kurioje surengtos kūrybinės Dainų šventę pristatančios
dirbtuvėlės. Amatų kampelyje buvo galima išbandyti karpymo ir margučių skutinėjimo amatus.
Dirbtuvėlių metu pristatyta viena Dainų šventės programos dalių – Vaikų amatų miestelis. Parengta
Dainų šventės pristatymo strategija Lietuvoje, komunikacijos strategija, pristatymas rėmėjų paieškai ir
kt., pradėtas pirmasis etapas – projektas „Dainų šventės alumnai“.
Suorganizuota dainų šventės tradiciją palaikantys renginiai. Bendradarbiaujant su
savivaldybėmis buvo surengta Kauno dainų ir šokių šventė, Lietuvos Vakarų krašto dainų šventė
Klaipėdoje, Šiaurės Lietuvos dainų šventė Pasvalyje, Respublikinė dainų ir šokių ansamblių šventė
Švenčionyse. Kaip ir kasmet išrinkti geriausių mėgėjų meno kolektyvai „Aukso paukštės“
nominacijoms ir surengtos apdovanojimų iškilmės, Respublikinė konkursinė liaudies meno parodą
„Aukso vainikas“, Respublikinė konkursinė vaikų ir moksleivių paroda „Sidabro vainikėlis“, Tautinio
kostiumo konkurso baigiamasis turas ir Tautinio kostiumo, Piliakalnių metų bei Lietuvos 100-renginių
pradžios paskelbimo renginys liepos 6 d. ant Dubingių piliakalnio, Etninės kultūros akcija „Visa
Lietuva šoka“. Šiems renginiams surengti išleista 100 300 Eur.
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,
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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 320 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 19 200 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 meno mėgėjų kolektyvų pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus r
ezultatus kategorijos. 2017 m. gautos septynios mėgėjų meno kolektyvų apeliacijos dėl meninio lygio
kategorijų pakeitimo. Iš viso meninio lygio kategorijos suteiktos 1260 kolektyvų. 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), 2017 m. 213 geriausių kolektyvų skatinti paskirstyta 175 300 Eur. 41 mažesniam
kolektyvui, kuriam priklauso iki 16 narių, skirta po 500 Eur, 172 didesniems – po 900 Eur. Vadovams,
turintiems kelis I kategorijos kolektyvus, skiriama viena premija.
„Aukso paukštės“ apdovanojimai. 1999 m. LNKC įsteigti geriausių meno kolektyvų ir jų
vadovų apdovanojimai „Aukso paukštė“ – viena priemonių pristatyti visuomenei mėgėjų meno kūrybą,
atlikimo meną, skatinti tradicijų puoselėjimą. „Aukso 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.
2017 m. organizuota 12 „Aukso paukštės“ renginių dešimtyje savivaldybių; 11 mėgėjų meno
kolektyvų ir vienai nusipelniusiai asmenybei įteiktos „Aukso paukštės“ statulėlės ir premijos. „Aukso
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paukštė“ ir premija „Už nuopelnus tautinei kultūrai“ įteikta folkoro ansamblių vadovei, Klaipėdos
universiteto docentei Irenai Nakienei. Premijoms išleista 7200 Eur. Iš viso „Aukso paukštės“
apdovanojimuose dalyvavo 400 dalyvių, koncertus aplankė apie 4000 žiūrovų. Atlikta 1999–2016 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
364 „Aukso paukštės“ apdovanojimai: 220 suaugusiųjų, 128 vaikų ir 12 mišriems mėgėjų meno
kolektyvams, 6 – iškilioms asmenybėms (trys kolektyvai apdovanoti po du kartus). Daugiausiai
apdovanojimų pelnė Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Šiaulių, Panevėžio miestų, Šiaulių, Pasvalio, Telšių,
Šakių, 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 „Aukso
vainikas“ ir įsteigė 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 vaizduojamosios,
taikomosios liaudies dailės 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. 2017 m. „Aukso vainiko“ regioninės ir
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nacionalinė parodos vyko tryliktą 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. Iš
viso parodas aplankė per 10 tūkst. žmonių. Apytikriais duomenimis, kiekvieną regioninę parodą
aplankė – nelygu jos vietai ir trukmei – nuo 200 iki 1000 lankytojų. 2005–2017 m. įteikti 37 „Aukso
vainikai“ 20 savivaldybių kūrėjų: 4 Plungės, Utenos r.; Vilkaviškio r., Kauno 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., Radviliškio r., Šiaulių r.

2017 m. „Aukso vainiko“ respublikinė paroda surengta Rokiškyje, Krašto muziejaus parodų
salėse. Į ją atrinktos 28 liaudies meistrų kolekcijos. Išleistas parodų katalogas. Parodos nugalėtojais
tapo ir juvelyrės Mildos Gutauskienės sukurtais aukso vainikais buvo karūnuoti po vieną
vaizduojamosios, taikomosios dailės ir kryždirbystės atstovą: skulptorius Zenonas Skinkys iš
Vilkaviškio už lietuviškųjų šventųjų moterų reljefų iš medžio kolekciją, kuršėniškė Virgilija Silvestra
Šufinskienė už keramikos dirbinių kolekciją ir kryždirbys bei medžio drožėjas Adolfas Teresius
(Kauno r.) už įspūdingus medinius kryžius. Laureatams skirta 600 Eur premijos (iš viso 1500 Eur –
300 Eur kryždirbystės konkurso nugalėtojui šiais metais skyrė rėmėjas).
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, 2016–2017 mokslo metais surengė V respublikinį
moksleivių liaudies dailės konkursą „Sidabro vainikėlis“. Kaip ir kasmet, konkursas vyko trimis etapais
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– savivaldybių turų laimėtojai varžėsi regioninėse atrankose, o jas laimėjusieji keliavo į konkurso
finalą. Birželio mėn. Jonavos kultūros centre apdovanoti konkurso laureatai. Išrinkti šeši prizininkai:
Ema Nevedomskaitė (13 m.) iš Kauno r., Austėja Narkevičiūtė (14 m.) iš Jonavos r., Arnas Burba (15
m.) iš Klaipėdos, Airidas Kveraga (16 m.) iš Kaišiadorių r., Daiva Kuosaitė (17 m.) iš Punsko,
Kornelija Kudrevičiūtė (18 m.) iš Kauno.
Nuo 2017 m. kovo 13 d. iki gegužės 3 d. įvyko 8 regioninės parodos-atrankos, per kurias
išrinkta vidutiniškai po 6–7 laureatus į baigiamąją finalinę parodą, kurioje varžėsi 49 vaikai. 2017 m.
regioninėse atrankose dalyvavo: Alytaus reg. 44 mokiniai, pristatė 114 darbų, Kaune 17 mokinių.,
pristatė 50 darbų, Marijampolės reg. (ir Punsko lietuvių bendruomenė) 43 mokiniai, pristatė 112 darbų,
Panevėžio reg. 31 mokinys, pristatė 80 darbų, Tauragės reg. 29 mokiniai, pristatė 76 darbus, Telšių reg.
60 mokinių, pristatė 99 darbus, Vilniuje 59 mokiniai, pristatė apie 120 darbų, Utenos reg. 80 mokinių.
pristatė 210 darbų.
Konkurse išryškėjo stiprių tam tikros liaudies meno srities pakraipų formavimasis keliuose
regionuose. Dažniausiai tai 1–2 liaudies dailės šakos. Kituose regionuose žymesnių vieno kurio amato
lyderystės nepastebima. Iš visų regioninių atrankų išsiskiria Alytaus atranka, kur itin stiprūs dirbiniai
apima kone visus stambiausius žanrus – medžio skulptūrą, keramiką, paprotinę dailę. Tauragės
regioninėse atrankose, kurioms priskirtas ir Klaipėdos kraštas, pateikiama unikalių, tik tam regionui
būdingų dirbinių. Daugelyje regionų dar pasigendama specifinių, unikalių tik tam regionui būdingų
dirbinių pristatymo konkurse, atrodo, jog trūksta ir mokytojų bendradarbiavimo su krašto muziejais, jų
domėjimosi sritimi, istoriniais pavyzdžiais.
2017 m. sulaukta naujų ir jau keletą metų dalyvavusių vaikų bei pedagogų.
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. Iš viso
konkurse dalyvavo 363 moksleiviai, pateikę 861 darbą. Parodose apsilankė apie 4000 žmonių.
Tautinio, archeologinio kostiumo įsigijimas. Šioms veikloms plėtoti skirta 134 948 Eur.
LNKC nuo 2007 m., kooperuodamas valstybės ir savivaldybių lėšas, vykdo tautinių kostiumų
mėgėjų meno kolektyvams gamybą. Komisijos atrinktiems geriausiems kolektyvams (I ir II
kategorijos) siuvami kostiumai ar atskiros jų dalys, atsižvelgiant į jų regioninę priklausomybę,
kolektyvo pobūdį, reikalingų drabužių komplektacijos poreikį ir pan. Tai įgyvendinama prižiūrint
kvalifikuotiems LNKC specialistams bei paskirtiems konsultantams. Tuo pat metu LNKC nuolat pildo
ir atnaujina įstaigos specialistų pagal liaudišką išeiginę aprangą rekonstruotų tautinių kostiumų
kolekciją, kurią įvairiais būdais ir progomis demonstruoja Lietuvos bei užsienio visuomenei. Tikslingų
pastangų dėka – po organizuotų seminarų, meistrų paieškos – 2017 m. papildomai pritraukti aštuoni
asmenys, galintys kokybiškai ir profesionaliai rekonstruoti tautinius kostiumus ir archeologinius (baltų
genčių) drabužius bei atlikti su tuo susijusius gamybos darbus. Kostiumų gamintojų sąrašas
rekomenduojamas kultūros centrams, meno kolektyvų vadovams, norintiems savarankiškai siūdintis
tautinius ir baltų genčių drabužius. LNKC nuolat prižiūri kostiumų gamybos darbų eigą: konsultuojami
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gamintojai, stebimas ir tikrinamas gamybos procesas, esant reikalui organizuojami koregavimo darbai.
Naudojantis tautinių ir baltų genčių 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, gamybos meistrų ir kt.), taip pat mokinių, studentų grupėms,
ekskursantams, įstaigos svečiams organizuojama pažintinė edukacija. Už 8450 Eur atnaujinta
(liemenėmis, marškiniais, prijuostėmis ir sijonais, delmonais, juostomis, moteriška ir vyriška avalyne,
galvos dangomis, surdutais, kelnėmis) nusidėvėjusi LNKC kostiumų kolekcija, naudojama parodoms,
demonstracijoms, nuomai ir t. t. Konsultuota per 80 kolektyvų vadovų, kurių vadovaujamiems
kolektyvams gaminti kostiumai. Jiems parinkti ir adaptuoti konstrukciniai drabužių brėžiniai, puošybos
variacijos, spalviniai deriniai, audinių pavyzdžiai. Iš Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programos
(126 498 Eur) ir iš koofinansavimo principu savivaldybių ir kitų rėmėjų skirtų tokių pačių ir didesnių
lėšų mėgėjų meno kolektyvams suderinta ir pagaminta kostiumo dalių, atitinkančių daugiau nei 510
tautinių ir baltų genčių kostiumų komplektų (255 kostiumai pagaminti finansavus iš Dainų švenčių
tradicijos tęstinumo programos). Džiugu, kad kasmet savivaldybės savo biudžetuose planuoja lėšų
tautiniams kostiumams įsigyti. 2017 m. savivaldybių poreikis buvo už 793 238 Eur, LNKC skyrė – 394
849 Eur. (46,82 proc. prašytos sumos).
Tautinio kostiumo viešinimas. LNKC, kaip viena svarbiausių tautinio kostiumo plėtra
besirūpinančių įstaigų, aktyviai dalyvavo įgyvendinant Tautinio kostiumo metų minėjimo plano
priemones: prisidėjo kuriant metus anonsuojantį vaizdo klipą, dokumentinę apybraižą „Mano tautinis
kostiumas“, sudarant metų renginių gidą, rengiant tautinių kostiumų viešinimą ant Vilniaus troleibusų.
2017 m. LNKC veikla buvo siejama su LR Vyriausybės paskelbtų Tautinio kostiumo metų
minėjimu. Daugelis įstaigos Etninės kultūros skyriaus 2017 m. renginių paremti regionų, kraštų,
vietovių tautinio kostiumo savitumo išryškinimu. Tautinio kostiumo metams paminėti buvo skirtas ne
vienas renginys: Tautinio kostiumo konkursas „Išausta tapatybė“, konferencija „Tautinis kostiumas:
aktualizavimas, propagavimas ir gamybos problemos“ (vyko dvi dienas Lietuvos nacionaliniame
muziejuje ir LR Seime). Perskaityta 20 pranešimų, vyko diskusijos, priimtos rezoliucijos. Apžvelgta
pastarųjų 15 metų tautinio kostiumo dėvėsenos, gamybos ypatumai Lietuvoje, išryškintos aktualiausios
problemos, numatytas veiklų planas, išklausyta kitų šalių (Norvegijos, Estijos, Latvijos, ypač daug
pasiekusių propaguojant tautinį kostiumą) geroji patirtis.
Trečiąkart surengtas tautinio kostiumo konkursas „Išausta tapatybė“, kuriame parodoma lietuvių
tautinių kostiumų įvairovė ir grožis. Tautinio kostiumo metais visuomenė kviesta 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. 2017 m. Tautinio kostiumo konkursas organizuotas dviem turais: regioninis ir
respublikinis. Regioniniai konkurso turai vyko Prienuose, Druskininkuose, Telšiuose, Zarasuose,
Klaipėdoje. Pasiteisino regioninių konkurso turų rengimas tautinius kostiumus pristatant gyvai. Taip
buvo įtraukta kur kas daugiau dalyvių. Respublikinį konkursą Dubingiuose, Molėtų r., tiesiogiai
transliavo LRT. Baigiamąjame ture dalyvavo 300 žmonių. Nugalėtojai buvo renkami keliose
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kategorijose: „Geriausi šeimos tautiniai kostiumai“ – laimėjo Beržinių šeima iš Telšių, „Geriausias
moteriškas tautinis kostiumas“ – Rūta Bučinskaitė iš Šakių r., „Geriausias vyriškas tautinis kostiumas“
– Gvidas Vilys iš Panevėžio, „Asmeninis vaikiškas tautinis kostiumas“ – Urtė Labuckaitė iš Ignalinos,
„Geriausias bendrijos tautinis kostiumas“ – Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto bendruomenės
drabužiai, „Geriausi mėgėjų meno kolektyvo tautiniai kostiumai“ – liaudiškų šokių grupė „Ežerūnas“ iš
Zarasų, „Geriausi folkloro kolektyvo tautiniai kostiumai“ – folkloro ansamblis „Viešia“ iš Neveronių,
„Geriausi vaikų folkloro ansamblio kostiumai“ – „Cirolioks“ iš Kretingalės, Klaipėdos r. Renginius
stebėjo 15 tūkst. žiūrovų.
Pradėta rengti tautinių kostiumų sertifikavimo sistema. Parengti pradiniai dokumentai tautinių
kostiumų registravimo, sertifikavimo sistemai kurti, sudaryta registruojamo tautinio kostiumo aprašo
pirmoji redakcija, sudaryta tautinio kostiumo sertifikavimo taryba.
LNKC tautinio ir baltų genčių kostiumų kolekcijos naudojamos mokymuose, renginiuose,
projektuose bei reprezentacijai. Kostiumai populiarinami užsienyje, taip pat pristatant Lietuvą bei 2018
m. Lietuvos dainų šventę: Kovo 11-osios renginiuose LR ambasadoje Italijoje; Lietuvių asmenų ir
bendruomenių Airijoje sąjungos rengiamoje kasmetėje L.A.B.A.S „Pavasario šventėje“ (pristatyta baltų
genčių kostiumų kolekcija); Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadų Airijoje rengtame festivalyje
„Baltic Day“ (pristatyta penkių Lietuvos etnografinių regionų tautinių kostiumų kolekcija); Europos
lietuvių bendruomenių ir lituanistinių mokyklų sąskrydyje „Draugystės tiltas“ Hamburge (pristatyta
tautinių kostiumų kolekcija); tarptautinėje turizmo parodoje JATA EXPO Japonijoje, Tokijuje
(pristatyta 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan tos...“ ir tautinių kostiumų kolekcija),
kituose Japonijos ir Lietuvos draugystės asociacijos organizuotuose renginiuose; Maskvoje, LR
ambasados Rusijos Federacijoje organizuotuose Lietuvos etnografinių regionų kostiumų pristatymuose;
Baltarusijoje, Gardine, rengtoje Lietuvos etnografinių regionų kostiumų parodoje.
Kostiumai eksponuoti arba pristatyti:
kultūros įstaigose Lietuvoje: Marijampolės kraštotyros muziejuje, Kelmės kultūros centre, Telšių
kultūros centre, Žąslių kultūros centre, Vilniaus J. Basanavičiaus gimnazijoje;
seminaruose: „Tautinis kostiumas šiandien: dėvėsena ir gamyba“ Zarasuose, Vilniuje, Telšiuose
ir Palangoje.
Organizuoti tautinių ir baltų genčių kostiumų pristatymai Neringoje, Juodkrantėje, Lazdijuose,
Kauno r., Utenoje, Molėtų r. 10 tautinių kostiumų komplektų naudoti pasirodymui LRT laidoje
„Lietuvos patriotai“; 27 tautiniai kostiumai – fotosesijai rengiant socialinį projektą „Tautos rūbo
neįmanoma išaugti“ (ant Vilniaus viešojo transporto autobusų pavaizduoti Lietuvos etnografinių
regionų kostiumai); baltų genčių kostiumai – UNESCO pasaulio paveldo centro, Ūkio ministerijos
Turizmo departamento ir partnerių rengtuose mokymuose „Europos pasaulio paveldo kelionės:
Romantiškoji Europa“.
Organizuotos kilnojamosios 50 tautinių ir 30 baltų genčių kostiumų, 2014 m. dainų šventės „Čia
– mano namai“ nuotraukų parodos. Jos eksponuotos Lietuvoje Kaune, Lazdijuose, Kelmėje ir užsienyje
– Kazachstane, Ispanijoje.
Parengtos ir išspausdintos penkios publikacijos apie tautinį kostiumą, kitų šalių kostiumų
rekonstravimo patirtis, įsigijimo galimybes („Liaudies kultūros“ žurnale). Parengti ir išspausdinti penki
straipsniai apie visų Lietuvos regionų tautinių kostiumų skirtumus, panašumus, nešioseną (leidinyje
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„Švietimo naujienos“)ir kt., skaitytos devynios paskaitos apie tautinių kostiumų regioninius skirtumus
Lietuvoje, rekonstravimo ir gamybos galimybes ir metodus. Paskaitose dalyvavo 448 klausytojai.
Dar viena tautinių kostiumų pristatymo visuomenei forma – tautinių ir baltų genčių kostiumų
nuoma. LNKC teikia tautinių kostiumų nuomos paslaugas, išsamiai informuoja apie jų dėvėjimo
ypatumus, kostiumai parenkami pagal Lietuvos etnografinius regionus, dizainerė suderina drabužių
detales, pritaiko kostiumus įvairaus sudėjimo žmonėms. Drabužiai dažniausiai nuomojami svarbioms
progoms, Lietuvos pristatymui užsienyje, įstaigų renginiams, fotosesijoms, klientams parenkami
autentiškai rekonstruoti ir istoriškai tikslūs kostiumų komplektai. 2017 m. išnuomoti 23 kostiumų
komplektai ar jų dalys, už nuomą gauta 1471 Eur.
Muzikos instrumentams įsigyti išleista 39 850 Eur. Lėšų kooperavimo principu ir prižiūrint
LNKC specialistams savivaldybių kolektyvams padėta įsigyti muzikos instrumentų: 16 instrumentų 13
pučiamųjų instrumentų orkestrų iš 11 savivaldybių, 30 instrumentų 25 folkloro kolektyvams iš 16
savivaldybių ir 3 liaudiškos muzikos kolektyvams. Iš viso nupirkta 49 instrumentai.
Naujiems mėgėjų meno kolektyvų kūriniams įsigyti išleista 38 992,58 Eur. Įsigyta naujų kūrinių
ir aranžuočių chorams, liaudiškų šokių kolektyvams, pučiamųjų instrumentų orkestrams, dainų ir šokių
ansambliams, liaudiškoms kapeloms. Surengti naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams,
liaudiškų šokių kolektyvams, kanklių ansambliams, pučiamųjų instrumentų orkestrams įsigijimo
konkursai. Naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkursas vyko dviem turais. Konkurso
vertinimo komisija iš 60 pateiktų kūrinių antram turui atrinko 28, jie buvo dainuojami choro studijoje,
kurioje dalyvavo per 80 chorų vadovų. Jiems pateikti naujų kūrinių rinkiniai. Siekiant objektyvumo
kursų dalyviai kūrinius reitingavo. Jų balsavimo rezultatai sudarė 50 procentų galutinio konkurso
kūrinių vertinimo balo. Premijuota 20 kūrinių.
Ansamblių vakarui skirtų kūrinių konkursui pateiktа 10 kūrinių, premijuoti 5. Įsigytos dvi
aranžuotės liaudiškos muzikos kapeloms bei du kūriniai chorui ir liaudies instrumentų orkestrui.
Sukurta choreografija muzikiniam kūriniui. Įsigyti 7 autorių 8 nauji lietuvių liaudies šokiai: 2018 m.
Lietuvos dainų šventės Šokių dienos programai – 5 šokiai ir papildomai nupirkti 3 sceniniai šokiai
liaudiškų šokių repertuarams papildyti.
Pučiamųjų instrumentų orkestrų kūrinių įsigijimo konkursui pateikti 5 kūriniai pučiamųjų
instrumentų orkestrams, nupirkta 4 kūriniai ir 25 aranžuotės.
Iš viso įsigyta 39 nauji kūriniai, 25 aranžuotės.
Rekvizitui įsigyti išleista 16 490 Eur. Šokių dienai įsigyta dekoratyvinių gėlių, žibintų, sietuvių
užsienio lietuvių šokiams atlikti. Ansamblių vakarui įsigyta kvieslių kepurių, kvieslių lazdų, vainikėlių,
juostų, baltų suknelių, Prologo suknelių ir tunikų, moteriškų, vyriškų segių.
Mokėjimas programų rengėjams. 2017 m. tęsti 2018 m. Lietuvos dainų šventės „Vardan tos...“
Dainų dienos, Šokių dienos, Ansamblių vakaro, Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncerto, Teatro
dienos, Vokalinių ansamblių, Kanklių koncerto, meninių programų kūrybinių grupių darbai. Septynių
kūrybinių grupių meno vadovams ir kūrybinių grupių nariams (25 vnt.) išmokėta 21 000 Eur.
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Atributikos, repertuaro leidybos, viešųjų ryšių ir reklamos išlaidos. 59 000 Eur. išleista mėgėjų
meno žanrų, etninės kultūros tradicijų, tautinių kostiumų pristatymams, dalyvavimui tarptautiniuose
renginiuose, forumuose, seminaruose Lietuvoje ir užsienyje, bukletams, leidiniams, reklaminiams
filmams leisti, suvenyrams įsigyti. Išleisti smulkiosios spaudos leidiniai: atvirukai, skirtukai,
kalendoriukai, gaivikliai, maišeliai su 2018 m. dainų šventės atributika.
Užsakytos ir pagamintos Dainų šventės pavadinimo „Vardan tos...“ metro aukščio raidės, kurios
naudojamos dainų šventės pristatymuose, bei įvairiuose Dainų šventės renginiuose.
Išleisti repertuaro leidiniai: Lietuvių choro muzikos antologijos 2 CD, 2018–2019 m. kalendorius
„Baltų genčių kostiumai I–XIV a.“, reklaminiai Dainų šventės filmai, CD „Lietuvos choro muzika a
cappella 1990–2008 m.“ (antras leidimas), CD „Tarptautinis folkloro festivalis „Griežynė“, spalvota
lopšinių- žaidinimų knygelė vaikams „Kicu kicu bėbė“.
Finansuotas LNKC dalyvavimas LITEXPO knygų mugėje bei tarptautinėje turizmo ir aktyvaus
laisvalaikio mugėje „Adventur“. Turizmo mugėje „Adventur“ LNKC buvo įsirengusi nuolatinę
ekspoziciją ir specialiais renginiais pristatė nacionalines tradicijas, dainų šventę ir kitus renginius
(Ansamblių vakarą, Vaikų amatų miestelį, akciją „Visa Lietuva šoka“); dalyvauta Knygų mugėje, kur
surengti N.Marcinkevičienės knygos „Iš lauko į namus“, 3CD „Kadriliniai šokiai“ pristatymai.
Tautinių kostiumų konferencijai Seime vykdyta tautinių kostiumų rolapų gamyba, tautinių
kostiumų viešinimas ant visuomeninio transporto Vilniaus mieste – penki troleibusai dekoruoti lietuvių
tautiniais kostiumais.
Bendradarbiaujant su komunikacijos agentūra „TBWA Vilnius“ ir portalu „Delfi“ parengti
komunikacijos projektai, Dainų šventės pristatymai: finansuota Dainų šventės portalo „Alumnai“
kūrimas ir vizualizacija, parengta Dainų šventės komunikacijos strategija ir veiksmų planas,
komunikacijos projektas informaciniame portale, Dainų šventės vizualus pristatymas, strateginių
komunikacijų centro atlikto interneto portalų analizė.
Surengti Lietuvos etninės kultūros, mėgėjų meno kolektyvų pristatymai užsienyje, organizuotas
dalyvavimas tarptautinėse programose, renginiuose. Dainų šventės tradicijos, tautinių kostiumų
pristatymų poreikis didėja, pristatymų „geografija“ plečiasi. Dalis Lietuvių tautinių kostiumų, dainų
švenčių ir kitų tradicijų pristatymų organizuota Lietuvos atstovybių kvietimu. LNKC darbuotojai S.
Liausa, I. Kriščiūnienė, J. Aleknavičienė, I. Krivickaitė, D. Keturakienė dalyvavo tarptautinėje turizmo
parodoje JATA EXPO. Aštuoniuose renginiuose pristatyta 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventė
„Vardan tos...“ ir tautinių kostiumų kolekcija. Tautodailės poskyrio vyriausioji specialistė D.
Keturakienė dalyvavo Maskvoje lietuvių bendruomenės ir Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos
Federacijoje organizuojamoje Tautinio kostiumo šventėje. Pristatyta penkių etnografinių Lietuvos
regionų tautinių kostiumų kolekcija, dalyvauta renginyje „Tautinio kostiumo šventė – vieno iš tautos ir
valstybės simbolių, etninio tapatumo ir nacionalinės išraiškos šventė“. Baltarusijoje vykusios parodos
„Lietuva: tautiniai kostiumai ir piliakalniai fotografijose“ atidarymo renginyje pristatyti penkių
etnografinių Lietuvos regionų tautiniai kostiumai, 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan
tos...“. Užmegzti ryšiai su Gardino apskrities lietuvių bendruomenės nariais bei Gardino valstybinio
religijos istorijos muziejaus darbuotojais, aptartos galimos tolesnio bendradarbiavimo idėjos.
Barselonoje dalyvauta Pasaulio chorinės muzikos simpoziume, kuriame pristatyta dainų švenčių
tradicija, 2018 m. Lietuvos dainų šventė „Vardan tos...“ ir pasirengimo jai procesas, Lietuvos chorinis
judėjimas, konkursai, festivaliai, galimybės bendradarbiauti.
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Dalyvauta tarptautiniame seminare Airijoje. Talkinant LR ambasadai, surengti susitikimai su
Dublino miesto savivaldybės atstovais, susipažinta su kultūros padalinio funkcijomis, veikla
nacionalinės kultūros puoselėjimo srityje, pasidalyta nematerialiojo kultūros paveldo saugojimo
patirtimi. Susitikimo metu su LR ambasadore Airijoje Rasa Adomaitiene, pristatyta ambasados veikla,
susipažinta su vykdomais projektais, derinti Lietuvos dainų šventės „Vardan tos...“ tolesni viešinimo
Airijos visuomenei klausimai. Kartu su Lietuvos kultūros centrų vadovais paruošta speciali Tautinio
kostiumo metams paminėti skirta programa, pristatanti liaudies dainas ir LNKC parengtą tautinių
kostiumų kolekciją.
LNKC direktorius S. Liausa Italijoje rengtuose kovo 11 d. susitikimuose pristatė 2018 m.
Lietuvos šimtmečio dainų šventę, LNKC veiklą, tautinių kostiumų pavyzdžius. Susitikime su lietuvių
bendruomene aptartas šios bendruomenės pristatymas Dainų šventės renginiuose, išeivijos kolektyvų
pasirengimo šventei ir dalyvavimo joje sąlygos, kolektyvų dalyvavimo mėgėjų meno veikloje
galimybės, turistų iš Italijos pritraukimo būdai. LR ambasados Italijoje renginyje, skirtame Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimui paminėti, vyko susitikimas su žiniasklaidos atstovais, su konsulu ir
bendruomenės nariais aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės.
Kasmetėje Airijos lietuvių bendruomenių rengiamoje „Pavasario šventėje“ organizuotas Lietuvos
archeologinių (baltų genčių) kostiumų kolekcijos pristatymas. Danutė Keturakienė konsultavo tautinių
kostiumų dėvėsenos ir įsigijimo klausimais. Pristatyti su tautiniu kostiumu susiję 2018 m. dainų šventės
renginiai. LNKC specialistai dalyvavo Europos lietuvių bendruomenių ir lituanistinių mokyklų
sąskrydyje „Draugystės tiltas“ Vokietijoje. Vyko susitikimai su pasaulio lietuvių bendruomenės
pirmininke Dalia Henke, dalyvauta diskusijoje apie lietuvių tapatybės palaikymą ir stiprinimą
išeivijoje, aptartos pasaulio lietuvių dalyvavimo Lietuvos šimtmečio dainų šventėje galimybės. Vyko
tautinių kostiumų demonstravimas.
Kazachstane rengtoje EXPO tarptautinėje parodoje atidaryta
LNKC parengta Dainų švenčių nuotraukų paroda bei pristatyta 2018 m. Lietuvos dainų šventė „Vardan
tos...“. Tarptautinėje konferencijoje „Turizmas ir ateities energija“ pristatyta Lietuvos dainų švenčių
tradicija ir 2018 m. Lietuvos dainų šventė bei pasirengimo jai procesas.
LNKC specialistai ir dainų švenčių meno kūrėjai vyko į XII moksleivių dainų ir šokių šventę „Aš
pasilieku“ Estijoje. Komandiruotės metu stebėta šventė, aplankyta Baltijos šalių moksleivių šokių
švenčių paroda. Dalyvauta susitikimuose su šios šventės ir parodos organizatoriais, Estijos kultūros
ministerijos atstovu Eino Pedaniku, papildyta informacija apie estų tautinių kostiumų įvairovę.
LNKC Teatro poskyrio vadovė Irena Maciulevičienė atstovavo Lietuvai Tarptautinės mėgėjų
teatrų asociacijos AITA/IATA kongrese, Monako kunigaikštystėje. Šiaurės Europos šalių mėgėjų teatro
aljanso NEATA atstovai supažindinti su mėgėjų teatrų dalyvavimo dainų šventėse praktika,
pasirengimo 2018 m. dainų šventės Teatro dienai ypatumais. Pristatytas X NEATA festivalis „Baltijos
skrydis“, 2018 m. vyksiantis Anykščiuose. AITA/IATA Kongresai vyksta kas dveji metai vis kitoje
pasaulio šalyje, kas ketveri metai juos rengia Monako kunigaikštystė. Šiemet Lietuvai atstovavo keturi
delegatai: LNKC specialistė Irena Maciulevičienė bei Danutė Vaigauskaitė, Vita Vadoklytė, Jonas
Buziliauskas. Latvijos Respublikoje, Jūrmaloje, LNKC Teatro poskyrio vadovė Irena Maciulevičienė ir
Teatro poskyrio vyriausiasis specialistas Ramūnas Abukevičius atstovavo Lietuvai Baltijos šalių
mėgėjų teatrų festivalyje „Baltijos rampa“. Dalyvauta apskritojo stalo diskusijoje. Festivalio dalyviai
buvo supažindinti su mėgėjų teatrų dalyvavimo dainų šventėse praktika bei 2018 m. dainų šventės
Teatro dienos „Sau, tautai, žmonijai“ renginio ypatumais. Pristatytas 2018 m. Anykščiuose vyksiantis
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Šiaurės Europos šalių mėgėjų teatrų festivalis „Baltijos skrydis“. Lietuvai atstovavo du teatrai –
Anykščių kultūros centro mėgėjų teatras ir Joniškio kultūros centro teatras „Žiburys“ – bei dešimt
Lietuvos teatro specialistų, režisierių. Festivalio metu suvaidinti septyni spektakliai, vyko diskusijos
apie visų trijų Baltijos šalių mėgėjų teatrų padėtį ir perspektyvas. Ieškota glaudesnio bendradarbiavimo
tarp įvairių teatrų galimybių. 2019 m. festivalis „Baltijos rampa“ atkeliaus į Lietuvą.
LNKC archyvo specialistė Rita Balkutė tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Apie Dievus ir
žmones: A. J. Greimas šiandien“ Rusijos Federacijoje, Maskvoje, skaitė pranešimą „Raganos įvaizdis
nuo praeities iki dabarties“, rodytas filmas „Dievai ir žmonės šiandien: Jorės šventė Kulėnuose“. Taip
pat dalyvavo konferencijoje Indijoje, Lietuvos ambasadoje Budapešte Vengrijos lietuvių bendruomenei
surengė Joninių šventę, kurios metu buvo pristatyta Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo – Joninių
– tradicija, demonstruotas filmas „Lietuvių kalendorinės šventės“.
Administravimo išlaidos siekė 5000 Eur (mokestis už telefoninį ryšį, kanceliarinių prekių, kuro
išlaidos ir kita).
Nenumatytos išlaidos sudarė 2054 Eur – sumokėta už tautinių kostiumų valymą, tautinių
kostiumų dėklus, tautinių kostiumų etikečių inventorizaciją.

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“ 2017 m. vyko 20 prioritetinių mėgėjų meno renginių, 6 iš jų organizavo LNKC. Renginiai
apėmė visas Lietuvos savivaldybes, vyko keliais turais, juose dalyvavo daugybė kolektyvų ir dalyvių.
Choro muzikos renginiai
Lietuvos suaugusiųjų chorų konkursas – prioritetinis renginys, rengiamas periodiškai – likus
metams iki Lietuvos dainų šventės. Ankstesnieji surengti 2002, 2006, 2013 metais. Šiųmečio,
ketvirtojo, renginio tikslai: puoselėti chorinio dainavimo tradicijas, skatinti chorus tobulėti ir burtis
naujiems, propaguoti lietuvių kompozitorių autorinę kūrybą, padėti pasirengti 2018 m. Lietuvos
šimtmečio dainų šventei „Vardan tos...“. Vienas svarbiausių – įvertinti chorų meninį lygį, išrinkti
geriausius. Geriausieji, taip pat ir nauji chorai (susibūrę per pastaruosius penkerius metus), siūlomi
kandidatais geriausių mėgėjų męno kolektyvų ir jų vadovų metų apdovanojimui „Aukso paukštė“,
rekomenduojami tarptautinių konkursų ir festivalių rengėjams, šalies koncertų salių ir renginių
organizatoriams. Konkursas vyko dviem turais. Pirmasis vyko Klaipėdos r., Klaipėdos, Vilniaus,
Šiaulių, Alytaus, Kauno miestuose, Marijampolės savivaldybėje. Dalyvavo 111 chorų – rajonų ir
miestų suaugusiųjų (taip pat ir aukštųjų mokyklų) moterų, vyrų ir mišrūs Lietuvos chorai. Visi jie pagal
programos savitumą, atlikimo meninį lygį, sceninę kultūrą buvo įvertinti balais ir apdovanoti keturių
laipsnių diplomais. Pirmame ture net 44 chorai pelnė I laipsnio diplomus. Į antrą turą Vilniaus Šv.
Kotrynos bažnyčioje pakviesti I ir II laipsnio diplomantai. Chorai apdovanoti specialiaisiais prizais, o
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pelnę prizines vietas – ir piniginiais prizais. Laureatas – Vilniaus mokytojų namų mišrus choras „Bel
canto“ ir meno vadovas Egidijus Kaveckas. Antrame ture dalyvavo 38 chorai. Konkurso visuma ir
rezultatai atskleidžia choro žanro meninio lygio pokyčius, tendencijas. Dalyvavo 149 chorai, 4000
dalyvių ir 7000 žiūrovų. Džiugina, kad nepaisant visų iššūkių, per laikotarpį nuo praėjusių konkursų
2006 ir 2013 m. susikūrė (ar atsinaujino) per 20 naujų chorų.
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, 2017 m. vyko XVII festivalis. Surengti keturi berniukų chorų
koncertai didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje. Dalyvavo 20
berniukų chorų. Vienu metu dainavo apie 600 dalyvių. Festivalio koncertų klausėsi per 2000 žiūrovų.
Sėkmingai surengtas IX Lietuvos auštųjų mokyklų chorų festivalis Vilniuje. Vyko aštuoni
koncertai bažnyčiose ir koncertų salėse. Dalyvavo 20 chorų iš visos Lietuvos. Baigiamojo koncerto
metu Šv. Jonų bažnyčioje jungtinis mišrus studentų choras (~400 dalyvių), pritariant LMTA
simfoniniam orkestrui ir diriguojant maestro Martynui Staškui, atliko stambios formos kūrinį –
Edvardo Griego operos „Olav Trygvason“ fragmentus. Per LRT ir kitas informacines priemones
vykdyta reklaminė veikla. Renginį stebėjo 2000 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 6000 dalyvių. Renginius stebėjo 10 000 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. Dainų šventės organizatoriai ir rengėjai – Klaipėdos miesto chorinė bendrija
„Aukuras“, Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvos chorų
sąjunga.
Kartu su Pasvalio kultūros centru surengta Šiaurės Lietuvos chorų regioninė dainų šventė. Šiemet
vienas didžiausių chorinės muzikos renginių šalyje – Šiaurės Lietuvos chorų festivalis vyko drauge su
Lietuvos berniukų chorų festivaliu-akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“.
Jungtiniame renginyje Pasvalyje dalyvavo net 23 suaugusiųjų ir 21 berniukų choras, 1500 dalyvių iš
visos Lietuvos. Jungtinio chorų festivalio koncerte Pasvalio parko estradoje buvo galima išgirsti dalį
2018 m. Lietuvos dainų šventės Dainų dienos repertuaro kūrinių. Šiaurės Lietuvos chorų festivalis,
kuriuo siekiama puoselėti chorinio dainavimo tradicijas, stiprinti šio žanro kolektyvų gyvavimą
Aukštaitijos regione bei visoje Lietuvoje, tapo vienu svarbiausių pasirengimo 2018 m. Lietuvos
šimtmečio dainų šventei „Vardan tos...“ etapų. Renginį stebėjo 2000 žiūrovų.
Bendradarbiaujant su Lietuvos chorų sąjunga Europos chorų asociacijai „Europa Cantat“ pateikta
paraiška 2020 m. Vilniuje surengti vaikų chorų festivalį „Europa Cantat Junior“. Konkursas laimėtas,
pradėti pasiruošimo darbai – sudarytas tarptautinis organizacinis ir Lietuvos patariamasis komitetas,
gryninama festivalio tema.
Vokalinių ansamblių renginiai
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2017 m. bendradarbiauta rengiant du vokalinių ansamblių renginius: kamerinių ir vokalinių
ansamblių konkursinę šventę „Šventosios gaida“ Ukmergės rajone, Taujėnų dvare, bei vokalinių
ansamblių festivalį-konkursą „ Kur aukštas klevas“ Pakruojo r., Linkuvos kultūros centre.
Liaudiškų šokių renginiai
Tautinių šokių konkursas „Pora už poros“ – tai suaugusių tautinių šokių grupių (jaunimo,
merginų, vyresniųjų ir pagyvenusiųjų) ir vyrersniųjų bei pagyvenusiųjų šokių ansamblių konkursas.
Rengiamas nuo 1969 m. kas ketverius metus. Konkursas vyksta trim turais: vietinis – organizuojamas
vietos rengėjų; regioninis – vyksta penkiuose pasirinktuose miestuose ar rajonų centruose (organizuoja
LNKC ir vietos kultūrininkai); respublikinis – vyksta Vilniuje, organizuoja LNKC. Šokių ansambliai
varžosi tik respublikiniame ture. Konkurse dalyvavo 83 liaudiškų šokių grupės, apie 600 dalyvių.
Baigiamasis konkurso turas vyko Ukmergės kultūros centre, dalyvavo 53 šokių grupės. Iš viso
dalyvavo 139 kolektyvai, 2400 dalyvių, 3200 žiūrovų.
Talkinta ir dirbta kartu su Šiaulių apskrities konsultante Egidija Šėgždaite rengiant konkursinį
Lietuvos Šiaurės krašto liaudiškų šokių kolektyvų konkursinį festivalį „Suk, suk ratelį“. Parengti
spaudiniai, sudaryta vertinimo komisija ir vadovauta jai konkurso metu. Konkurse dalyvavo merginų,
jaunimo, vyresniųjų ir pagyvenusiųjų šokių grupės iš Akmenės, Biržų, Joniškio, Kelmės, Pakruojo,
Radviliškio, Šiaulių rajonų ir Šiaulių miesto, iš viso 20 kolektyvų, 400 dalyvių. Renginį stebėjo 1000
žiūrovų. Geriausios šokėjų grupės, laureatai apdovanoti piniginėmis premijomis, konkurso
pereinamaisiais prizais, vadovams įteikti padėkos raštai ir dovanos.
Surengtas respublikinis mokyklų šokių festivalis „Šokių vaivorykštė“ Nacionalinės M. K.
Čiurlionio mokyklos Šokio teatre. Festivalio tikslas – inicijuoti šalies vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių
kolektyvų gerosios patirties sklaidą. Dalyvavo septyni moksleiviško amžiaus liaudiškų šokių
kolektyvai, 2016 m. šokių konkurso „Aguonėlė“ laureatai ir diplomantai – iš viso 450 dalyvių. Renginį
stebėjo 1000 žiūrovų.
Mėgėjų teatro renginiai
Tradicinė XII „Tegyvuoja teatras“ šventė, skirta Tarptautinei teatro dienai paminėti, vyko
mažojoje kultūros sostinėje – Priekulėje. Dalyvavo apie 300 dalyvių. 2006 m. tuometis Lietuvos
liaudies kultūros centras ir Lietuvos mėgėjų teatro sąjunga inicijavo respublikinę mėgėjų teatro šventę
„Tegyvuoja teatras“, kurioje pristatomi ir pagerbiami mėgėjų teatro kūrėjai. Idėja kasmet vis kitoje
savivaldybėje rengti respublikinę teatro šventę ir sukviesti šalies teatralus draugėn gimė 2006 m.
Šventės jau vyko Rokiškyje, Šiauliuose, Telšiuose, Tauragėje, Klaipėdoje, Jonavoje, Zarasuose,
Alytuje, Utenoje, Anykščiuose. Šventės vėliava perduota Molėtų savivaldybei. Rrenginį stebėjo apie
400 žiūrovų. Šventės metu LNKC ir LMTS diplomai įteikti 91 ryškiausiems mėgėjų teatro kūrėjams iš
37 spektaklių, kurie buvo rodomi 2016 m. vykusioje XXIII „Atspindžių“ šventėje. Laureatams įteikta
11 „Tegyvuoja teatras“ statulėlių.
Tęsdamas tradiciją, LNKC kartu su miestų, rajonų, savivaldybių kultūros, kultūros ir švietimo
skyriais, kultūros centrais surengė IX Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūrą-šventę „Šimtakojis“.
Regioninės apžiūros vyko Tauragėje, Prienuose, Kretingoje, Ignalinoje. Kas dveji metai rengiama
vaikų šventė į sceną suburia per 300 trupių, 3000 dalyvių iš visos Lietuvos. Jau antrą kartą regioninis
turas vyko ir užsienyje – Seinuose ir Punske, čia apžiūrose dalyvavo net dvylika išeivijos lietuvių vaikų
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teatrų. Baigiamasis turas vyko Pasvalyje. Siekdamas skatinti vaikų ir jaunimo teatrų veiklą, atkreipti
dėmesį į vaikų meninį užimtumą, laisvalaikio kultūrą, kūrybiškos asmenybės ugdymą, festivalį 2001 m.
inicijavo tuometis Lietuvos liaudies kultūros centras. Šventėje kviečiami dalyvauti visų miestų ir
miestelių, rajonų centrų ir kaimų vaikų ir jaunimo teatrai. Apžiūrų metu vaidinami spektakliai gali būti
sukurti pagal lietuvių ar užsienio dramaturgiją, pačių dalyvių ar režisieriaus scenarijų, galima prozos ar
poezijos kūrinio inscenizacija, etiudų spektaklis. Spektaklius stebi ir vertina komisija, sudaryta iš
mėgėjų meną kuruojančių kultūros ir švietimo darbuotojų, režisierių, teatro pedagogų. Renginius
stebėjo 4000 žiūrovų.
Kartu su Lietuvos mėgėjų tetro sąjunga (LTMS) surengtas suvažiavimas Vilniuje. Suvažiavime
dalyvavo 52 delegatai. Išrinkta nauja septynių asmenų taryba, LMTS prezidente tapo Vita Vadoklytė,
viceprezidente – Auksė Antulienė, Garbės prezidente – Danutė Vaigauskaitė. LNKC specialistė Irena
Maciulevičienė išrinkta į tarybą.
Liaudiškos muzikos renginiai
Dainų ir šokių ansamblių šventė „Tau, Lietuva“ vyko Švenčionių r., Vasaros estradoje prie Bėlio
ežero. Respublikinėje 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 įgyvendinti, raiškos
formų įvairovei ir kartu visam žanrui tobulinti. Šventė buvo skirta valstybės atkūrimo šimtmečiui
paminėti. Teatralizuotame koncerte parodyta beveik visa 2018 m. Lietuvos dainų šventės „Vardan
tos...“ Ansamblių vakaro programa. Skambėjo naujai įsigyti kūriniai bei naujos jų aranžuotės, išbandyti
kai kurie režisūriniai sumanymai. Pasiekta, kad šventėje dalyvautų visi šalies dainų ir šokių ansambliai.
Jiems buvo teikta metodinė ir organizacinė pagalba. Vienas šventės tikslų buvo iš sostinės į regionus
iškelti didelio masto renginius, taip skatinant vietos bendruomenes veikti ir įgyti drąsos kooperuotis ar
savarankiškai teikti idėjas didelės apimties projektams. Žiūrovams pristatytas didelio masto renginys –
misterinio pobūdžio teatralizuotas koncertas, kurį sudaro Prologas, keturios dalys (I „Mūsų protėvių
žemė“, II „Gentys. Šeima“, III „Darbas – duona mūsų kasdieninė“, IV „Už Tėvynės laisvę“) ir herojine
dvasia dvelkiantis Epilogas. Šventėje dalyvavo 24 kolektyvai, 800 dalyvių, 3000 žiūrovų..
Organizuotas IX studentų liaudiškos muzikos festivalis „Linksminkimos“. Koncertuose dalyvavo
577 dalyviai iš 15 kolektyvų, atstovaujantys 12 Lietuvos universitetų bei kolegijų, bei svečiai –
Baltarusijos, Liublino (Lenkija), LEU studijuojantys kinai. Surengtas atidarymo koncertas „Užeikit,
sveteliai“. Kitas festivalio koncertas vyko Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatre.
Čia pristatyti ir naujai sukurti kūriniai. Renginį stebėjo 2000 žiūrovų.
Pirmą kartą surengtas dainų ir šokių ansamblių konkursas „Ievaro tiltas“ Utenos kultūros centre ir
Vilkaviškio kultūros centre. Konkurse dalyvavo 14 kolektyvų, 1200 dalyvių, 2000 žiūrovų.
Akademinio jaunimo kategorijoje pirmą vietą laimėjo Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblis,
antrą – Lietuvos edukologijos universiteto dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“. Vaikų ansamblių
kategorijoje pirmą vietą laimėjo Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Vieversa“, antrą –
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro dainų ir šokių ansamblis „Ugnelė“, Vilkaviškio muzikos mokyklos
liaudies dainų ir šokių ansamblis „Siaustinis“, trečią – Alytaus jaunimo centro dainų ir šokių ansamblis
„Tarškutis“, Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo šokių ir dainų ansamblis „Žirginėliai“.
Suaugusiųjų kategorijoje pirma vieta nebuvo skirta, antrą laimėjo Alytaus miesto liaudies dainų ir šokių
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ansamblis „Dainava“, Kirtimų kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Vilniaus Pynimėlis“, Vilniaus
universiteto alumnų dainų ir šokių ansamblis „Jievaras“, trečią – Tauragės kultūros centro dainų ir
šokių ansamblis „Jūra“, Telšių kultūros centro dainų ir šokių ansamblis „Mastis“, Švenčionių kultūros
centro dainų ir šokių ansamblis „Aukštaitija“.
Surengtas V skudutininkų ansamblių, ragų ir daudyčių pūtėjų festivalis „Dudutis“. Festivalio
metu vyko du koncertai: „Pašlovinkime protėvių dvasias“ ant Narkūnų piliakalnio, kur skambėjo tik
sutartinės, ir Piliakalnių metams paminėti skirtas koncertas „Teaidi skudučiai“ Utenos kultūros centre.
Koncerte pasirodė skudučiuojantis orkestras, suvienijęs net 180 atlikėjų bei svečius. Dalyvavo 20
kolektyvų ir 200 dalyvių. Renginį stebėjo 400 žiūrovų.
Pučiamųjų instrumentų orkestrų renginiai
Kartu su Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija surengtas XVII Lietuvos
pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatas. Dalyvavo 37 kolektyvai, 925 dalyviai iš 20 savivaldybių.
Renginį stebėjo per 1000 žiūrovų.
Folkloro renginiai
Vyko intensyvus konkurso „Tramtatulis“ regioninių ir vietinių ratų rengėjų konsultavimo darbas.
Konkurso kontekste surengta: 6 pažintiniai mokomieji pasirengimo konkursui seminarai Molėtuose,
Panevėžyje, Prienuose, Klaipėdoje, Lazdijuose, Telšiuose. Dalyvavo 346 dalyviai. Vyko trys konkurso
ratai. Suorganizuota 56 vietiniai, 6 regioniniai ir respublikinis ratas, laureatų koncertas bei laureatų ir
diplomantų šventė Kernavėje. Iš viso surengta 14 renginių (neskaitant 56 vietinių ratų, juos rengė
savivaldybės). Šiemet vietiniuose konkurso ratuose dalyvavo per 1000 vaikų ir moksleivių,
regioniniuose – 639, į nacionalinį turą atrinkti 242 vaikai. Nacionaliniame konkurso rate buvo išrinkta
50 laureatų dainininkų, pasakotojų, muzikantų bei 46 diplomantai. Konkursas skatina vaikus,
moksleivius ir jų mokytojus plačiau domėtis bei išsaugoti regionų, savo krašto liaudies kūrybos
savitumą, folkloro atlikimo stilistikos, grojimo, dainavimo, pasakojimo tradicijų perimamumą. Išleista
konkurso laureatų kompaktinė plokštelė „Tramtatulis 2017“ (2 CD, 51 kūrinys), kuri pasitarnaus kaip
mokymo priemonė vaikų folkloro ansamblių vadovams, mokytojams, užsienio lietuvių
bendruomenėms, skatins domėjimąsi lietuvių folkloru bei skleis informaciją apie šį renginį.
Visuomenei paskleista žinia apie talentingus vaikus ir moksleivius, gebančius meistriškai, savitai, gyvai
perteikti liaudies kūrybą. 2017 m. konkursas buvo skirtas Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metams
paminėti. Konkurso dalyviai buvo skatinami nuodugniau susipažinti su vietos piliakalniais ir pasakoti
padavimus apie juos, su jais susijusius istorinius įvykius ir pan. Tautiniam kostiumui pažinti buvo
skiriamas dėmesys pasirengimo konkursui seminaruose – skaitomos paskaitos, supažindinama su jo
ypatybėmis, jis pristatytas regioniniuose renginiuose. Konkurso nacionalinio rato dalyviai Kauno
tautinės kultūros centre galėjo aplankyti Lietuvos nacionalinio kultūros centro tautinių kostiumų
nuotraukų parodą. Kai kurie dalyviai rinkosi pasakojimus apie tautinį kostiumą bei atliko liaudies
dainas, kuriose apdainuojamos drabužių detalės ir pan. Septintojo respublikinio konkurso vietiniai ratai
surengti 56 Lietuvos miestuose ir rajonuose. Regioniniai ratai vyko Molėtuose, Panevėžyje, Prienuose,
Lazdijų r. Veisiejuose, Telšiuose, Klaipėdoje, respublikinis ratas – Kauno mieste, laureatų ir
diplomantų šventė bei koncertas – Kernavėje. Renginiuose apsilankė apie 5000 žiūrovų.
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2017 m. Lietuvoje vyko tarptautinis folkloro festivalis „Baltica“. Lietuvos visuomenei pristatytos
Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos (2 kolektyvai), Graikijos, Ispanijos, Pietų Korėjos, Indijos,
Japonijos, Brazilijos kultūros tradicijos, folkloras. Surengta per 46 renginiai – koncertai, susitikimai su
bendruomenėmis, vakaronės, amatų ir nacionalinės virtuvės demonstravimai, kūrybinės laboratorijos,
videoklubas ir t. t., iš jų – apie 22 festivalio miestelyje Bernardinų sode, 12 Vilniaus miesto erdvėse,
Verkių parke ir Lietuvos nacionaliniame kultūros centre, 11 renginių vyko šalies regionuose. Surengtas
festivalio dalyvių priėmimas LR kultūros ministerijoje. Dalyvavo 11 užsienio šalių grupių (200
dalyvių), 53 Lietuvos folkloro ansambliai Vilniuje ir 7 regionuose (Širvintų, Panevėžio, Molėtų,
Kauno, Šakių rajonai, Birštonas, Aukštaitijos nacionalinis parkas, Lietuvos liaudies buities muziejus),
apie 120 liaudies meno, nacionalinės virtuvės ir kitų meistrų. Festivalį stebėjo apie 26 000 žiūrovų,
dalyvavo apie 2000 dalyvių. Tęstas bendradarbiavimas su giminingomis Estijos ir Latvijos
institucijomis, aptartos festivalio ir tolesnės veiklos tradicinės kultūros srityse kryptys.
Visoje Lietuvoje vyko akcija „Visa Lietuva šoka“. Trečią 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 iš 50 savivaldybių, taip pat
užsienio lietuvių bendruomenė iš Londono – daugiau nei 20 tūkst. dalyvių, tradicinių šokių entuziastų.
Išskirtinė šių metų akcijos ypatybė – šokių mokymų, naktišokių, stovyklų, etninės kultūros savaičių
prieš akciją organizavimas. Renginius stebėjo 28 000 žiūrovų.
Organizuotas gerosios sklaidos patirties seminaras su šokių mokymais 1-ojo konkurso „Visa
mokykla šoka“ dalyviams (registravosi 110 Lietuvos mokyklų), jie konsultuoti, teikta metodinė
pagalba, paruoštas šokių-ratelių rinkinys. Atrinkta 35 jaunimui tinkamiausi, regionams būdingiausi ar
kokią nors aktualią temą atspindintys rateliai, žaidimai, šokiai. Inicijuotos viešos tradicinių šokių
pamokos Lietuvos regionų mokymo ir mokslo įstaigose. Renginyje dalyvavo 11 tūkst. dalyvių, stebėjo
15 tūkst. žiūrovų.
Daugelis šių renginių įtraukia visas arba beveik visas savivaldybes. Pasirengimo visiems
renginiams metu vyko pasitarimai, konsultacijos su žanrų specialistais, rėmėjų paieškos, renginių
viešinimas ir t.t.
Kiti renginiai
Bendradarbiaujant su LR švietimo ir mokslo ministerija LNKC darbuotojai organizuoja XVIII
Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventę „Gaudeamus“. Estijoje vyko XVIII Baltijos šalių studentų
dainų ir šokių šventės „Gaudeamus“, 2018 m. birželio 22–24 d. vyksiančios Tartu, Latvijos ir Estijos
delegacijų susitikimas. Dalyvavo LNKC direktorius S. Liausa ir Choreografijos poskyrio vyriausioji
specialistė Gražina Kasparavičiūtė. Aptarta šventės tvarka, žanrinių programų sudarymas, šventės
programa, kolektyvų dalyvavimo sąlygos: apgyvendinimas, maitinimas, koncertų ir repeticijų vietų
paskirstymas. Suderintos chorų ir šokių kolektyvų seminarų datos Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje
bendriems jungtiniams kūriniams išmokti.
Ariogalos Dubysos slėnyje vyko XXVII 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
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savivaldybių. „Misija Sibiras“ ekspedicijos dalyviai parodė ekspedicijoje sukurtą filmą, giedojo
jungtinis 30 chorų tremtinių choras, apie 700 dalyvių.
Bendradarbiauta su šalies savivaldybių specialistais organizuojant prioritetinius mėgėjų meno
renginius: XVIII tarptautinį sakralinės muzikos festivalį „Džiūgaukim... Aleliuja“ Marijampolėje;
Kamerinių ir vokalinių ansamblių konkursą-šventę „Šventosios gaida“ Ukmergės r.; vokalinių
ansamblių festivalį-konkursą „Kur aukštas klevas“ Pakruojo r.; Styginių muzikos instrumentų šventękonkursą „Griežkit skripkos“ Lazdijų r.; armonikininkų čempionatą „Gelgaudiškio armonika“
Šakiuose; regioninę liaudies muzikos kapelų šventę-varžytuves „Kaimynėle, būki svečias“ Širvintų r.;
liaudiškų kapelų šventę-varžytuves „Кapelmoušis“; Lietuvos, Latvijos, Estijos kapelų šventę „Ant
rubežiaus“; vaikų ir jaunimo stovyklą „Vasaros dūdos“ Trakuose; Aukštaitijos regiono sutartinių šventę
„Sutarjėla“.
LNKC Teatro poskyrio specialistai stebėjo ir analizavo spektaklius, režisierių darbo metodiką:
tarptautiniame lietuviškų teatrų festivalyje „ARTimi“, tarptautiniame vaikų ir jaunimo teatrų festivalyje
„Gintarinė aušra“, tarptautiniame vaikų mėgėjų teatrų festivalyje „Vilniaus rampa. Vaikai“,
tarptautiniame teatrų forume „Aidas“, tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje „Interrampa“,
moksleivių teatrų festivalyje „Karaliauk!“.
LNKC Regionų kultūros informacijos poskyrio vyresnioji specialistė Ieva Krivickaitė dalyvavo
Prancūzijoje rengtame vaikų ir jaunimo chorų festivalyje „Europa Cantat Junior“ bei atrankiniuose
susitikimuose. Pateikta Lietuvos kandidatūra šį renginį 2020 metais rengti Vilniuje. Konkursas 2020 m.
„Europa Cantat Junior“ rengti Vilniuje laimėtas. Suregti „Europa Cantat Junior“ komiteto susitikimai
su LR Kultūros viceministre, Vilniaus vicemeru, pristatytos Vilniaus koncertų salės, apgyvendinimo
galimybės, infrastruktūra.
Renginių viešinimas. Apie LNKC renginius skelbta LRT TV informacinėse žinių laidose
„Labas rytas, Lietuva“, „Šiandien“, „Laba diena, Lietuva“, „LRT Lituanicos“ informacinėse laidose
„Pasaulio lietuvių žinios“, LRT radijo informacinėse laidose. LNKC specialistai dalyvavo LRT TV
laidose „Labas rytas, Lietuva“, DELFI TV, LRT kanalo informacinėse laidose „Pasaulio lietuvių
žinios“, LRT radijo laidose „Ryto garsai“, „Muzikinis pastišas“. Tautinio kostiumo konkurso „Išausta
tapatybė“ finalo renginį filmavo LRT televizija.
2017 m. LNKC organizavo 23 didelius ir 147 mažesnius renginius: apdovanojimus ir konkursus
„Aukso paukštė“ (12 renginių), „Aukso vainikas“ (11), „Sidabro vainikėlis“ (9), tarptautinį folkloro
festivalį „Baltica“ (46); regionines dainų šventes: dainų ir šokių ansamblių šventę Švenčionyse (1),
Kauno dainų ir šokių šventę (1), Lietuvos vakarų krašto dainų šventę Klaipėdoje (1); 12 tautinių,
archeologinių (baltų genčių) kostiumų pristatymų, Aukštaitijos regiono sutartinių šventę „Sutarjėla“
Molėtuose (1), Lietuvos vaikų ir moksleivių - liaudies kūrybos atlikėjų - konkursas „Tramtatulis“ (14)
, pučiamųjų instrumentų čempionatą (5), vaikų mėgėjų teatrų konkursą-apžiūrą „Šimtakojis“ (5), teatrų
šventę „Tegyvuoja teatras“ (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 festivalį (8), suaugusiųjų chorų konkursą
(9), Šiaurės Lietuvos dainų šventę Pasvalyje (1), suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkursą „Pora
už poros“ (4), dainų ir šokių ansamblių konkursą „Jievaro tiltas“ (1), Lietuvos Šiaurės krašto
suaugusiųjų liaudiškų šokių konkursą „Suk suk ratelį“ (1), akciją „Visa Lietuva šoka“ (1), tautinių
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kostiumų konkursą „Išausta tapatybė“ (1), 11 .renginių kultūros ministro įsakymu įtraukti į Lietuvoje
rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno renginių sąrašą.
Renginiuose pritraukė 73 505 dalyvius, 176 750 žiūrovų.
Kultūros centrų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. Išleista 93 600 Eur.
Seminarai, kursai. 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. Sustiprinus
LNKC funkcijas kultūros darbuotojų tobulinimosi srityje, išsiplėtė besitobulinančių specialistų ratas:
kultūros centrų direktorių, kultūros administratorių, garso režisierų, apšvietėjų, renginių vedėjų ir kt. Be
to, specialistų poreikis kvalifikacijai tobulinti apskritai buvo didesnis, negu planuota. Daliai renginių
papildomų lėšų gauta iš Lietuvos kultūros tarybos.
Rengiant kiekvieną seminarą ar kursus pasitelkiama meno šakų, žanrų kolektyvų ekspertų,
konsultantų, kultūros, meno šakų, žanrų tyrinėtojų, edukologų, žymių kultūros vadybos, darbo
organizavimo, viešinimo, psichologinio klimato kūrimo ir kitų sričių specialistų pagalba.
Birštone surengti du respublikiniai kultūros administratorių seminarai. Bendradarbiaujant su
Birštono kultūros centru organizuotas tarptautinis kvalifikacijos tobulinimo kultūros centrų direktorių,
pavaduotojų seminaras „Kultūros centrų misija šiuolaikinėje bendruomenėje“. Nagrinėtos temos:
valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas, pasiruošimas 2018 m. dainų šventei „Vardan tos...“.
Diskutuota apie kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo aktualijas, darbo kodekso naujoves ir
naujus įsipareigojimus darbdaviui; pristatytas Lietuvos kultūros centrų vaidmuo formuojant šalies
kultūros politiką bei LNKC vaidmuo regionų kultūros politikoje. Dalytasi įžvalgomis apie vadovų
įvaizdį ir viešąją komunikaciją. Seminaro dalyviai taip pat susipažino su Estijos, Latvijos, Norvegijos
kultūros centrų sistema, veikla, finansavimu, jiems keliamais uždaviniais, dalijosi patirtimi, diskutavo
įvairiais darbo klausimais. Tris dienas trukusiame tarptautiniame seminare dalyvavo 125 dalyviai iš 50
Lietuvos savivaldybių.
Surengtas Lietuvos savivaldybių kultūros skyrių vedėjų, švietimo kultūros skyrių pavaduotojų,
atsakingų už kultūrą, seminaras „Kultūros politika regionuose: problemos, perspektyvos“ Birštone.
Jame dalyvavo 63 dalyviai. Lietuvos kultūros politiką pristatė LR kultūros ministrė Liana RuokytėJonsson ir viceministrė Gintarė Žemaitytė, paskaitas skaitė LR Švietimo ir mokslo, Žemės ūkio
ministerijų specialistai, prof. Viktorija Daujotytė (Lietuvos šimtmetis), režsierius Gytis Padegimas,
menotyrininkė Teresė Jurkuvienė (tautinis kostiumas) ir kt.
Birštone 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. Kursus lankė 40 dalyvių iš 16 savivaldybių. Kursų dalyviai
paruošė įvairią ir sudėtingą programą, kurioje – Vytauto Miškinio, Nijolės Sinkevičiūtės, Juozo
Naujalio, Vaclovo Augustino, Donato Zakaro, Giedriaus Svilainio ir kitų žymių Lietuvos kompozitorių
kūriniai. Kolektyvas yra parengęs Tautinio kostiumo metams paminėti skirtą teatralizuotą projektą,
pristatantį penkių Lietuvos etnografinių regionų trisdešimties tautinių kostiumų kolekciją. Projektas
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pristatytas Estijoje, Airijoje bei Japonijoje. Lietuvoje – Utenoje, Pasvalyje, Lazdijuose, Tauragėje ir
Raudondvaryje (Kauno r.). Tarptautiniame kultūros centrų seminare-stažuotėje Taline dalyvavo per 30
kultūros centrų direktorių.
Bebrusuose (Molėtų r.) surengti XV chorų vadovų kvalifikacijos kėlimo kursai „Vasaros
akademija“, juose dalyvavo 80 chorų vadovų iš visos Lietuvos ir užsienio. Kursų vadovas prof.
Vytautas Miškinis. Paskaitas skaitė lektoriai iš užsienio ir Lietuvos. Vyko praktiniai mokymai, kuriuos
vedė kviestiniai kursų lektoriai. Bendradarbiaujant su Europos chorine asociacija „Europa Cantat“,
Lietuvoje surengtas tarptautinis „Study Tour“ („Susipažinimo turas“), per kurį Europos chorinės
bendruomenės nariams pristatyti Lietuvos chorai, chorų dirigentai, chorinė muzika ir kompozitoriai,
vokalinė tradicija, muzikinio švietimo ir muzikos sklaidos institucijoss, svarbiausi chorinio pasaulio
renginiai, dainų šventės. Svečiai iš Taivano, Vokietijos, Lenkijos, Austrijos dalyvavo Lietuvos chorų
sąjungos ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamuose chorvedžių kvalifikacijos kėlimo
kursuose „Vasaros akademija“, lankėsi Kauno valstybinio choro ir Vilniaus savivaldybės choro „Jauna
muzika“ repeticijose.
Įvykdytas trečiasis projekto „Jungtinis Lietuvos vaikų choras“ etapas. Dalyvavo vaikai iš 10
Lietuvos ugdymo įstaigų, surengti 96 akademinių valandų trukmės chorinio dainavimo, vokalo
technikos, scenos judesio kursаi. Parengta šiuolaikinės sakralinės muzikos programa. Dalyvavo 72
mokytojai iš 22 savivaldybių ir 60 vaikų. Bendradarbiaujant su valstybiniu choru „Vilnius“ surengtas
koncertas Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje. Įkurti choro filialai Gargžduose, Šakiuose, Visagine ir
Vilniuje. Šiame projekto etape dalyvauja vaikai ir pedagogai iš 33 Lietuvos ugdymo įstaigų, 10 iš jų
dar nėra vaikų chorų, tikimasi, kad projekte įgyta patirtis padės juos įkurti. Filialuose iki kovo mėn.
suplanuota ir pradėta įgyvendinti 23 dienos (184 akad. val.) kvalifikacijos kėlimo seminarų chorų
vadovams. Jungtinio Lietuvos vaikų chorų kūrybinėje laboratorijoje dirbo 80 dalyvių. Kartu su
Vilniaus savivaldybės choru „Jauna muzika“ rengiami chorų vadovų kvalifikacijos kėlimo kursai. XVII
kursus vedė prof. Bernie Sherlock iš Airijos. Šv. Kotrynos bažnyčioje vyko kursų baigiamasis
koncertas. Dalyvavo 50 vadovų. Organizuoti chorų vadovų kvalifikacijos kėlimo kursai „Šiuolaikinės
japonų muzikos atlikimo menas ir interpretacija“, pritraukę 43 dalyvius.
Vokalinių ansamblių vadovams surengti du seminarai: kūrybinė laboratorija „Nuo folkloro iki
miuziklo“ – 20 dalyvių, interpretacijos kursai su vokaliniu ansambliu „Acousto“ – 44 dalyviai.
Organizuotas pučiamųjų instrumentų orkestrų ir ansamblių vadovų metodinis seminaraspraktikumas „Muzikos kūrinių interpretacija grojant pučiamųjų instrumentų ansamblyje“. Kursus lankė
45 dalyviai. Pučiamųjų instrumentų orkestrų choreografinių grupių seminaruose Klaipėdoje ir
Mažeikiuose dalyvavo 44 šokėjos.
Rugpjūtį penkias dienas vyko dainų ir šokių asamblių bei jų grupių vadovų seminaras Trakuose.
Dalyvavo 100 klausytojų iš 31 savivaldybės bei 32 iliustratoriai. Vyko paskaitos ir praktikumai dainų ir
šokių ansamblių meno vadovams, šokių choro grupių vadovams, liaudies instrumentų orkestrų ir
liaudiškos muzikos instrumentų kapelų, skudučių ansamblių vadovams ir atskirų grupių
koncertmeisteriams. Alantoje, Molėtų r., surengtas teorinis praktinis liaudies instrumentų pedagogų
(kanklininkių) seminaras. Dalyvavo 43 klausytojai. Praktinių užsiėmimų metu groti ir analizuoti 2018
m. dainų šventės kanklių koncerto „Skambėkite kanklės“ kūriniai. Surengtas kanklių ansamblių vadovų
seminaras „Skambėkite, kanklės“. Seminare dalyvavo 52 dalyviai ir 12 iliustratorių. Aptarta 2018 m.
dainų šventės kanklių koncerto „Skambėkite kanklės“ programa, tikslinamas repertuaras, analizuota
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atlikimo technika ir sprendžiami organizaciniai klausimai. Seminarą vedė programos meno vadovė
Lina Naikelienė.
Respublikiniai choreografų ir šokių mokytojų kasmečiai kursai vyko Birštone. Dalyvavo per 180
choreografijos atstovų iš Lietuvos, Lenkijos, Latvijos. Kvalifikacijos kursų programą sudarė 2018 m.
Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos...“ Šokių dienos „Saulės rato ritimai“ repertuaro
mokymai, šokių vaizdo medžiagos peržiūra, naujų sceninių šokių mokymai, profesinis bendravimas ir
bendradarbiavimas. Kursų dalyviai išmoko 22 įvairioms amžiaus grupėms skirtus sceninius šokius,
kuriuos išdėstė 16 baletmeisterių, dalyviai galėjo įsigyti Šokių dienos repertuaro rinkinio „Po rasas“ I ir
II dalis.
Organizuoti du vaikų liaudiškų šokių kolektyvų vadovų kvalifikacijos kėlimo seminarai Vilniuje.
Išdėstytas 2018 m. Lietuvos dainų šventės „Vardan tos...“ Šokių dienos „Saulės rato ritimai“
repertuaras, sceniniai šokiai – merginų, jaunimo, vyresniųjų, jaunių, jaunuolių liaudiškų šokių grupių
vadovams ir šokėjams. Iš viso išdėstyta 14 šokių, dėstė 11 baletmeisterių, dalyvavo 170 dalyvių. Kartu
su Mažeikių r. švietimo centru organizuotas choreografijos mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminaras
„Lietuvių liaudies šokio populiarinimas ir metodinė sklaida“. Seminaro metu teikta metodinė pagalba
Mažeikių, Plungės, Telšių, Skuodo r. choreografijos mokytojams, šokių kolektyvų vadovams, vyko
praktiniai užsiėmimai: šokio mokymo metodikos pristatymas, lietuvių liaudies sceninių šokių
mokymai, teiktos konsultacijos keturių naujai susikūrusių moksleiviško amžiaus liaudiškų šokių
kolektyvų vadovams. Dalyvavo 45 šokių kolektyvų vadovai ir šokėjai.
Bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Teatro katedra, surengti mėgėjų
teatro srities seminarai. Mėgėjų teatrų vadovų seminare „Lietuvos valstybės 100-metį pasitinkant:
renginių scenarijaus kūrimas, režisūra, organizavimas“, dalyvavo 52 dalyviai, režisierių seminaruose
„Mėgėjų teatro režisūra: nuo analizės iki spektaklio“ ir „Režisierų kūrybinis darbas šiandieniniame
mėgėjų teatre“ – 32 ir 27 dalyviai. Renginius vedė doc. Irena Bierontaitė, doc. Gediminas Šimkus, prof.
Valentinas Masalskis. Festivalio „Šimtakojis“ metu vyko seminarai, kuriuose dalyvavo 17 teatrų
vadovų. Vyko ir tradicinis Lietuvos mėgėjų teatrų režisierių ir pedagogų seminaras Vilniuje (dalyvavo
90 teatro specialistų).
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. 2017 m. seminaras „Šventumo dėmuo – iš paveldėtosios kultūtros“ vyko Širvintų
rajone. Jame dalyvavo 134 klausytojai iš 46 savivaldybių, 3 folkloro kolektyvai. Paskaitas skaitė
lektoriai iš Lietuvos ir Armėnijos folkloro mokslininkė dr. Arusiiak Sahakian.
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Folkloro poskyrio specialistai surengė trylika seminarų. Pasirengimo 2018 m. dainų šventės
„Vardan tos...“ Folkloro dienai „Didžių žmonių žemė“ seminaras skirtas folkloro kolektyvų vadovams
bei etninės kultūros darbuotojams (242 dalyviai iš 56 savivaldybių). Šeši pažintiniai, mokomieji
pasirengimo Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkursui „Tramtatulis“
seminarai „Vaikas – liaudies kūrybos atlikėjas“ regionuose (Molėtuose, Panevėžyje, Prienuose,
Lazdijuose, Klaipėdoje, Telšiuose vyko 24 paskaitos) sutraukė 346 dalyvius iš 57 savivaldybių.
Plečiant vaikų folkloro ansamblių kokybinį ir kiekybinį augimą, bendradarbiaujant su kryptingai
dirbančiais vaikų folkloro ansamblių vadovais, Vilniuje surengta „Vaikų dainuojamojo folkloro
kūrybinę laboratorija“ II–III kategorijos vaikų folkloro ansamblių vadovams (33 dalyviai). Varėnos
kultūros centre vyko seminaras ir praktiniai mokymai Dzūkijos regiono folkloro ansamblių vadovams,
pedagogams, kultūros darbuotojams „Dainuojamasis ir choreografinis folkloras nūdienos regionuose“
(48 dalyviai iš 10 savivaldybių). Vilniuje surengtas seminaras akcijos „Visa Lietuva šoka“
organizatoriams, konsultantams, folkloro ansamblių vadovams, choreografams (48 dalyviai iš 36
savivaldybių); pasirengimo konkursui „Visa mokykla šoka“ seminaras koordinatoriams,
organizatoriams, konsultantams, vaikų folkloro ansamblių vadovams, pedagogams, choreografams,
šokių mokytojams (50 dalyvių iš 30 savivaldybių). Bendradarbiaujant su Veliuonos kultūros centru,
surengtas seminaras „Etninės kultūros regioniniai ypatumai: folklorinio repertuaro pasirinkimas,
atlikimo ir interpretavimo subtilybės“ folkloro kolektyvų vadovams, folkloro ir liaudies šokių būrelių
vadovams, kultūros ir švietimo darbuotojams (60 dalyvių). Iš viso folkloro poskyrio specialistų
surengtuose seminaruose dalyvavo 917 dalyvių. Organizuotas seminaras edukologams „Pavasario
kalendorinių švenčių papročiai ir apeiginiai valgiai“, kuriame dalyvavo 43 klausytojai. Visagine 17
kartą vyko keturių dienų Tradicinio etnomuzikavimo kursai (grojimo dūdmaišiu, cimbolais, mažuoju
būgneliu, armonika, smuiku), į kuriuos susirinko 56 dalyviai iš 12 savivaldybių.
Utenos r., Leliūnuose, Vytauto Valiušio keramikos muziejuje, vyko tarptautinis teorinis ir
praktinis keramikos seminaras-simpoziumas. 25 dalyviаi iš Lietuvos, Latvijos, Japonijos, Armėnijos,
Gruzijos, Ukrainos, Baltarusijos susipažino su įvairių šalių keramikos ypatumais, surengė atsivežtinių
ir vietoje sukurtų darbų parodą. Sukurtas ir muziejuje paliktas kiekvienos šalies degtų molio indų ir
porceliano tradicijas atspindintis žiestų ir lipdytų indų rinkinys. Surengtas teorinis-praktinis margučių
marginimo seminaras, skirtas kultūros ir švietimo darbuotojams, vykdantiems vaikų ir jaunimo
edukaciją. Dalyvavo 17 asmenų iš 5 savivaldybių. Seminare pristatyta margučių marginimo vašku
istorija, išdėstyta numanoma margučio kilmė ir reikšmė, apžvelgti su margučių marginimu ir
dovanojimu susiję papročiai. Aptarti margučių raštai, spalvos ir jų deriniai. Aiškintos techninės
marginimo vašku subtilybės. Teorinis-praktinis istorinės keramikos seminaras Vilniaus puodžių cecho
dirbtuvėse sudomino 15 asmenų iš 11 savivaldybių. Teorinėje dalyje supažindinta su gotikos ir
renesanso keramika, apžvelgiant istorinę, ikonografinę, tipologinę bei archeologinę medžiagą.
Praktinio lipdymo metu buvo lipdomi kiekvieno dalyvio individualiai pasirinkti istoriniai analogai –
dubuo, troškintuvas arba ąsotis. Keramikos išdegimo metu susipažinta su viduramžių raugo keramikos
technika. Teorinis-praktinis tradicinės keramikos seminaras, skirtas kultūros ir švietimo darbuotojams,
pritraukė 17 dalyvių iš 11 savivaldybių. Vyko ekskursija po V. Valiušio keramikos muziejų,
supažindinta su Lietuvos puodininkystės tradicijomis, regionių keramikos charakteristikomis ir dirbinių
specifika. Dalyviai žiedė ir lipdė, susipažino su indų dekoravimo būdais bei įrankiais.
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Tautiniam kostiumui skirti seminarai: „Tautinis kostiumas šiandien: dėvėsena ir gamyba“
Zarasuose, 47 dalyviai; Telšiuose, 45 dalyviai; Palangoje, 22 dalyviai.
Vykdant Nematerialaus kultūros paveldo sąvado programą surengti trys seminarai (du
respublikiniai ir vienas regioninis): Vilniuje – „Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas:
paraiškų rengimas ir teikimas“ už Sąvado kūrimą savivaldybėse atsakingiems specialistams (42
dalyviai iš 27 savivaldybių); Birštone – „Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas: rezultatai,
klausimai, ateities darbai“ už Sąvado kūrimą savivaldybėse atsakingiems specialistams,
mokslininkams, bendruomenių atstovams (64 dalyviai iš 39 savivaldybių); Kretingoje –
„Nematerialaus kultūros paveldo vertybių teikimo Sąvadui tvarka“ Šiaurės vakarų Žemaitijos regiono
etninės kultūros specialistams, kultūros darbuotojams, folkloro ansamblių vadovams (30 dalyvių iš 5
savivaldybių). Iš viso – 136 dalyviai.
LNKC Sąvado kūrimo veiklos grupės nariai. Vida Šatkauskienė, Loreta Sungailienė, Skirmantė
Ramoškaitė ir Paulius Jurkus stažavosi Čekijoje ir Slovakijoje. Aplankytas Slovakijos tradicinės
liaudies kultūros centras Bratislavoje ir Čekijos nacionalinis liaudies kultūros institutas Stražnicėje.
Stažuotės metu susipažinta su Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui giminingų įstaigų veiklų
kryptimis, apsikeista žiniomis apie jų kuriamus sąvadus: valstybių politiką šiais klausimais, sąvadų
struktūrą, teikėjus, elementų nustatymo, teikimo, įrašymo į reprezentatyvius nematerialaus kultūros
paveldo sąrašus procedūras, sprendimus priimančių komisijų sudėtį ir įgaliojimus, informacijos
saugojimą, skelbimą, viešinimo priemones, archyvinių fotografijų, filmuotos ir garso medžiagų
saugojimą. Buvo pristatyta su Lietuvos nematerialiu kultūros paveldu susijusių dokumentų – sąvado
informacinės sistemos investicijų projektų, techninės specifikacijos, administravimo ir saugumo
taisyklių, veiklos tęstinumo valdymo plano – rengimo ypatumai ir iššūkiai.
Ukmergės kultūros centre suorganizuotas tarptautinis vaizdo ekrano ir skaitmeninio kino
inovacinių technologijų seminaras. Pranešimus skaitė Vengrijos, Lenkijos, Lietuvos specialistai.
Dalyvavo 125 klausytojai. Birželio mėnesį vykusiame šalies kultūros centrų garso režisierių seminare
„Universalus kultūros centrų įgarsinimas. Erdvinis garsas ne tik kine“ dalyvavo 74 šalies kultūros
centrų renginių garso režisieriai. J. Aleknavičienė dalyvavo Vokietijoje vykusiame tarptautiniame
seminare – kvalifikacijos kėlimo stažuotėje „Kultūros ir meno darbuotojų gebėjimų ir galimybių plėtra:
tarptautinis kontekstas“. Susipažinta su didžiausio Europoje Miuncheno kultūros centro „Gasteig“
veikla, Bambergo savivaldybės kultūros skyriaus funkcijomis, vykdomais projektais, kultūros
finansavimo mechanizmais.
FLNKC surengtas šalies kultūros centrų renginių apšvietimo specialistų seminaras „Pirotechnikos
ir lazerių panaudojimas kultūros renginiuose. Saugus scenos erdvių transformavimas“. Pratybos vyko
Vilniaus Vingio parke vykusiame IX tarptautiniame fejerverkų festivalyje „Vilniaus fejerija“.
Dalyvavo 40 apšvietimo režisierių.
LNKC darbuotojai yra aukštos kvalifikacijos savo sričių žinovai, tyrinėtojai, metodikų rengėjai ir
praktinių įgūdžių turėtojai, jie nuolat kviečiami skaityti paskaitų ir vesti pratybų savivaldybių kultūros,
švietimo ir kitų įstaigų rengiamuose seminaruose, mokymuose, viešuose renginiuose. Skaityta apie 55
paskaitų. Taip pat jie nuolat raštu ar žodžiu konsultuoja suinteresuotus asmenis savo kompetencijos
klausimais LNKC ar regionuose. Suteikta apie 180 konsultacijų. Dalis tokių priemonių planuojamos,
dalį padiktuoja išorės poreikis.
25

Iš viso surengta 60 seminarų ir kurųi, kuriuose dalyvavo 3450 specialistai, išduota 3192
pažymėjimai. Seminarai vyko 23-ose savivaldybėse: Anykščių, Molėtų, Biržų, Birštono, Utenos,
Vilniaus Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Mažeikių, Molėtų, Šiaulių, Šilutės, Trakų, Visagino,
Zarasų, Telšiai, Širvintų, Prienų, Ukmergės, Lazdijų, Varėnos, Visagino. Sistemingas, nuoseklus
darbas kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo srityje augina šios veiklos poreikį, garantuoti
Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programos ištekliai sudaro tam galimybes. Daliai renginių
papildomų lėšų gauta iš Lietuvos kultūros tarybos, kai kuriuos inicijavo ir finansavo savivaldybės, tam
tikrose srityse tobulintis pageidaujant specialistams. Tam tikrų kategorijų specialistams seminarų,
mokymų nebuvo kelerius metus (pvz. savivaldybių administracijos darbuotojams), kitiems jie apskritai
nebuvo rengiami (garso, šviesos, vaizdo inžinieriams, operatoriams ir pan.).
Leidyba
Nuo 1988 m. leidžiamas periodinis dvimėnesinis kultūros ir mokslo žurnalas „Liaudies kultūra“,
skirtas Lietuvos istorijos, kultūros paveldo, tradicijų tyrimams bei šiuolaikinėms gyvosios tradicijos
raiškos formoms profesionaliajame ir mėgėjų mene pristatyti ir aptarti. Per metus išleisti šeši žurnalo
numeriai po 12 spaudos lankų. Leidinyje skelbiami mokslo ir mokslo populiarinimo straipsniai,
kultūrologiniai esė, pokalbiai su įvairių sričių profesionalais, 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. 2017 m. žurnale buvo paminėti ir aktualizuoti LR Seimo nutarimu paskelbtieji
Tautinio kostiumo, Piliakalnių metai, Reformacijos 500 metų jubiliejus, taip pat Kazio Bradūno ir
Algirdo Juliaus Greimo metai – 100-osios jų gimimo metinės. Žurnalas spalvotas, gausiai iliustruotas
archyvinėmis ir dabarties tradicijas dokumentuojančiomis fotografijomis, profesionaliojo ir liaudies
meno kūrinių reprodukcijomis. Skyriuje „Mokslo darbai“ skelbiami humanitarinių, socialinių, gamtos
mokslų atstovų straipsniai yra recenzuojami, įtraukti į tarptautines mokslines duomenų bazes „EBSCO
publishing“ (www.epnet.com) bei „Lituanistika“. 2017 m. žurnalo redakcija vykdė projektą „Etninės
kultūros paveldas ir gyvoji tradicija: problemos, tyrimai, interpretacijos III“ (dalinė finansinė Kultūros
rėmimo fondo parama – 13 700 Eur), Všį Pasaulio lietuvių dainų šventės fondas žurnale vykdė projektą
„Tradicinės kultūros tąsa, kaita ir kartotė šiuolaikinėje kultūroje IV“. Projektai prisidėjo prie valstybės
vykdomos kultūros politikos, siekio išsaugoti tautos materialųjį ir nematerialųjį kultūros paveldą,
pozityvios šiuolaikinės kultūros raidos skatinimo, tautinio mentaliteto bei pilietiškumo ugdymo.
Daliai LNKC leidinių parengti ir išleisti panaudota 16 222 Eur. Išleista 2018 m. Lietuvos dainų
šventės „Vardan tos...“ šokių dienos „Saulės rato ritimai“ repertuaro I ir II dalys „Po rasas“, „Lietuvos
choro muzikos antologijos 2 CD (IX, VIII tomo), 2017 m. Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso 4 CD
ir knygelė, du naujų kūrinių rinkiniai: „Tu graži esi“ (kūriniai lygių balsų chorams ir vokaliniams
ansambliams), „Tavo vardą rašau“ (kūriniai mišriems chorams ir vokaliniams ansambliams), natų
leidiniai dūdmaišiui, cimbolams, lamzdeliams. Parengti ir išleisti Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso
ir Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų festivalio informaciniai bukletai, Lietuvos liaudies dailės konkurso
„Aukso vainikas“ katalogas.
LNKC folkloro skyriaus specialistai Arūnas Lunys, Loreta Sungailienė parengė ir savivaldybių
lėšomis išleido tris serijos „Lietuvių liaudies instrumentinė muzika“ kompaktines plokšteles:
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„Peterburgo armonika. Stanislovas Pumputis“ (Zarasų r.), „Peterburgo armonika. Algimantas
Mieliauskas“ (Molėtų r.), „Pasvalio ir Pakruojo tradiciniai muzikantai“ (Pasvalio ir Pakruojo r.) ir dvi
serijos „Dainos iš visos Lietuvos“ kompaktines plokšteles: „Gale tėvo dvaro“ (Kaišiadorių r. Žiežmarių
kultūros centro Ringailių folkloro ansamblis), „Muosiedė suoduo“ (Skuodo r. kultūros centro Mosėdžio
skyriaus folkloro ansamblis „Mosėdis“).
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.
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.
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 157 juridiniai
kultūros centrai, 104 filialai, 378 skyriai ir padaliniai, 76 kiti dariniai (iš viso 715). Kultūros centruose
dirba 4627 darbuotojai, iš jų 3196 – kultūros ir meno darbuotojai, iš viso yra 3534,86 etato, iš jų
2276,93 – kultūros ir meno darbuotojų. 2016 m. 55 darbuotojų suteikta I kvalifikacinė klasė, 45 – II,
134 – III; iš viso suteikta: 107 darbuotojams – I kvalifikacinė klasė, 150 – II, 835 – III. Atestacijoje
nedalyvavo Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Vilniaus miestai (5); Akmenės, Alytaus, Anykščių,
Biržų, Ignalinos, Kaišiadorių, Kupiškio Lazdijų, Mažeikių, Molėtų, Prienų, Rokiškio, Skuodo,
Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Tauragės, Trakų, Vilkaviškio, Vilniaus, Zarasų rajono savivaldybės
(21); Birštono, Druskininkų, Kalvarijos, Marijampolės, Neringos, Rietavo, Visagino savivaldybės (7).
Kultūros ir meno darbuotojų laisvų etatų yra 81, kultūros ir meno darbuotojų specialistų poreikis –
244,5 etato. Kultūros centruose kultūros ir meno darbuotojai sudaro 69 proc., kiti – 34,9 proc. Bendras
kultūros centrų kolektyvų skaičius (su studijomis ir būreliais) – 3863, narių – 53 106, iš jų vaikų ir
jaunimo – 1414 kolektyvų, 23 674 narių. Tik mėgėjų meno kolektyvų (be studijų ir būrelių) yra 2930,
jų narių – 37 071, iš jų vaikų ir jaunimo kolektyvų – 891, narių – 12 565. Iš viso surengta 51 737
renginiai, iš jų vaikams ir jaunimui – 12 923.
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9 savivaldybių (Vilniaus, Klaipėdos, Palangos miestų, Alytaus, Ignalinos, Širvintų, Vilkaviškio
rajonų ir Birštono bei Marijampolės 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. Dabartiniai kultūros centrų kategorijų vertinimo kriterijai netinkami, nes daugiau
nei pusė Lietuvos savivaldybių turi po vieną juridinį centrą, o kiti buvę filialai priklauso tam
vieninteliam juridiniam vienetui – kultūros centrui. Planuojama 2018 m. peržiūrėti ir iš naujo patvirtinti
kultūros centrų kategorijų vertinimo kriterijus.
Geriausio metų kultūros centro premijavimas. 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. 2017 m.
išrinkti trys geriausi kultūros centrai, įteikti diplomai ir premijos: aukščiausia kategorija įvertintas
Utenos kultūros centras, I kategorija – Rietavo savivaldybės kultūros centras, II kategorija – Priekulės
kultūros centras (Klaipėdos r.). Per 2002–2016 m. premijos įteiktos 58 kultūros centrams iš 36
savivaldybių: 4 Varėnos, r., po 3 Šiaulių m., Kauno r., Panevėžio r., Mažeikių r., po 2 Anykščių r.,
Jonavos r., Jurbarko r., Kelmės r., Klaipėdos r., Plungės r., Radviliškio r., Rietavo sav., Šiaulių r.,
Šilutės r., Švenčionių r., Telšių r., po 1 Klaipėdos m., Vilniaus m., Kaišiadorių r., Kretingos r., Lazdijų
r., Molėtų r., Prienų r., Raseinių r., Rokiškio r., Šakių r., Tauragės r., Ukmergės r., Utenos r., Zarasų r.,
Birštono sav., Kalvarijos sav., Marijampolės sav., Pagėgių sav.
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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.
Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadui sudaryti išleista 24 288 Eur.
LNKC specialistų grupė parengė ir LR kultūros ministerijai pateikė rinkodaros planą „Lietuvos
nacionalinio kultūros centro veiklos plėtra: Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado
informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas“, užpildyti tęstinių investicijų projektų priedai dėl
įrašymo į Valstybės investicijų programos 2018–2020 m. projektą. Projektas buvo įtraukas į svarstytinų
planų sąrašą, o po svarstymo ir dokumentų derinimo įrašytas į VIP programą. Finansų ministerija
projektui įgyvendinti skyrė 280 tūkst. Eur 2018 m. ir 2019 m.
Aprašyme buvo susisteminta informacija apie Sąvado kūrimo I etapo veiklas, rezultatus,
problemas, taip pat išsamiai aprašyta atnaujinta Sąvado veikla, rezultatai, ateities planai, įvardytos
problemos ir numatomi jų sprendimo būdai. Veiklos planas padėjo numatyti Sąvado veiklai būtinas
priemones, kryptingai vykdyti Sąvado kūrimo darbus, formuoti šios programos plėtros politiką.
Sąmatoje numatytos išlaidos būtinoms veiklos priemonėms daugiausia panaudotos pagal preliminarią
sąmatą. Kai kurių išlaidų pobūdžio bei poreikio pokyčiai sąmatoje atsirado įgyvendinant veiklos
priemones.
Atlikta Sąvado investicijų projekto ir techninių specifikacijos reikalavimų ir galimų rengėjų
analizė, atlikta svarbiausių informacinės sistemos (IS) kūrimą reglamentuojančių teisės aktų, 5
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valstybės informacinių sistemų investicijų projektų ir techninių specifikacijų analizė, padėjusi suprasti
minėtų dokumentų specifiką, susisteminti informaciją apie jiems ir valsybės informacinėms sistemoms
keliamus reikalavimus. Bendradarbiauta su Sąvado investicijų projekto ir techninės specifikacijos
parengimo paslaugos teikėjais, tikrinta ir koreguota minėtų dokumentų sudedamųjų dalių turinio
medžiaga. Parengtas Sąvado IS investicijų projektas, investicinių projektų rengimui taikomi
reikalavimai, sąnaudų naudos analizės skaičiuoklė, sąvado IS techninė ir funkcinė specifikacija.
Sudarytas už Sąvadą atsakingų savivaldybių specialistų tinklas. Surengti keturi seminarai
Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado problemoms spręsti Vilniuje, Kretingoje, Birštone,
Varėnoje ir LNKC specialistų stažuotė Čekijoje bei Slovakijoje.
Šių metų pabaigoje LNKC salėje buvo patvirtinti pirmieji nacionalinio Nematerialaus kultūros
paveldo vertybių sąvado reiškiniai: Kurtuvėnų Užgavėnės, Kupiškėnų vestuvės, senovinis stintelių ir
seliavų gaudymas žiemą sukant „bobas“ Mindūnų kaime ant Baltųjų Lakajų ežero, Jūžintų krašto
keptinis alus, pietinių (šilinių) dzūkų dainavimo tradicija Žiūrų kaime, kryžių lankymas Griškabūdžio
apylinkėse, sodų rišimo tradicija, lopšinių ir vaikų migdymo tradicijos Lietuvoje, polka Lietuvoje ir
Kūčios. Po ne vienerius metus trukusio, nutrūkusio ir vėl atnaujinto darbo visuomenei atveriamas ne tik
formalus nematerialaus kultūros paveldo, arba, kaip Lietuvoje įvardijama, tradicinės kultūros, reiškinių
sąrašas, bet ir sukurtos prielaidos geresniam savos kultūros pažinimui, išsaugojimui, perdavimui
ateinančioms kartoms. Visuomenės dėmesys savo kultūros šaknims neabejotinai brandina ir ją pačią –
kelia savivertę, stiprina ryšį su savo gimtine, aplinka, žmonėmis, buria ir turtina bendruomenes, žmogui
suteikia darnos su pačiu savimi jausmą, palaiko vertybinę pusiausvyrą. Tai – ir priemonė Lietuvai apie
save su pasididžiavimu kalbėti pasauliui.
Pirmuoju teikimu Lietuvos nacionalinis kultūros centras gavo 17 paraiškų, kurias teikė Jurbarko,
Kaišiadorių, Klaipėdos, Kupiškio, Molėtų, Šakių, Šiaulių, Šilutės, Ukmergės, Rokiškio, Varėnos
rajonų, Marijampolės ir Vilniaus miestų savivaldybių administracijos, kultūros įstaigos, bendruomenės.
Paraiškas svarstė šiam tikslui sudaryta ekspertų komisija, kuriai priklauso žymūs mūsų šalies kultūros
tradicijas tyrinėjantys, saugantys ir plėtojantys asmenys. Ne visos paraiškose pristatytos tradicijos ir
reiškiniai įtraukti į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą – atkreipę dėmesį į ekspertų
pastabas, teikėjai jas galės siūlyti kitais metais. Sąvado kūrimas yra ilgalaikis procesas ir teikti jo turinį
atitinkančias vertybes bus galima kasmet. Tai daryti kviečiami visi, o ypač vienas ar kitas kultūros
paveldo sritis – amatus, papročius, dainavimo, muzikavimo, šokio tradicijas, tautos išsiugdytus
gebėjimus, sukauptas žinias apie žmogų, jo psichinę ir fizinę sveikatą, aplinką ir panašias –
išsaugojusias ir puoselėjančias bendruomenes. Įrašymą į Sąvadą liudijančius sertifikatus planuojama
iškilmingai įteikti kitų metų sausio pabaigoje. Panašius registrus kuria daugelis Europos ir pasaulio
šalių. tarp jų Japonija, Kinija, Šveicarija, Belgija, Prancūzija, Italija, Kroatija, netolimos kaimynės
Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Norvegija, Slovakija, Vengrija ir t. t., vertinančių savo kultūrinę
tapatybę, tradicijas, aplinką ir dėl to pasiekusių visuomenės gerovės ar ekonominio proveržio.
Šis sąvadas yra valstybės įsipareigojimo 2004 m. Lietuvai ratifikavus UNESCO nematerialaus
kultūros paveldo apsaugos konvenciją išraiška ir šios tarptautinės organizacijos skelbiamų pasaulio
nematerialaus kultūros paveldo sąrašų analogas. UNESCO Reprezentatyviajame sąraše jau yra
kryždirbystė ir kryžių simbolika Lietuvoje, lietuvių polifoninės dainos – sutartinės, dainų ir šokių
švenčių tradicija Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
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Kultūros paveldo dokumentavimas, saugojimas. Liaudies kūrybos archyvas rūpinasi etninės
kultūros medžiagos 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 2017 m. nufilmuota ir nufotografuota 24
LNKC organizuojami renginiai. Sutvarkytos, susistemintos įstaigos nuolatinio ir ilgo saugojimo 2015
m. dokumentų bylos (iš viso 19) ir atitinkamai pagal bylų pobūdį perduotos Valstybės archyvui arba
saugoti įstaigos dokumentų saugykloje. Sudarytas 2018 m. dokumentacijos planas, pateiktas bei
suderintas su valstybės archyvu per elektroninę informacinę archyvo sistemą (iš viso 86 bylos).
Sutvarkyta ir susisteminta LKAFS medžiaga. Sutvarkyta ir aprašyta 1413 vnt. nuotraukų. Archyvui
pateikta 1537 nuotraukos.
XXIX etnoinstrumentologinė ekspedicija vyko Joniškio ir Akmenės rajonuose. Joje dalyvavo 10
rinkėjų (šios ekspedicijos rengiamos nuo 1987 m. kasmet vis kitoje savivaldybėje). Užrašyta 215
kūrinių Joniškio r. ir 54 Akmenės r., jais papildytas LNKC archyvas. Užrašyti 27 pateikėjai. Vilniaus
mokytojų namų svetainėje surengtas koncertas, skirtas ekspedicijai apibendrinti.
Nuo 1995 m. kaupiama vienintelė šalyje Lietuvos folkloro garso publikacijų fonoteka. Sukaupta
per 605 garso įrašų – nuo pirmųjų 1968 m. iki pačių naujausių. 2017 m. į fonotekos kolekciją įtraukta
11 įrašų, parengta bibliografinė rodyklė. Atnaujinta folkloro garso publikacijų tekstinė ir vaizdinė
informacija LNKC interneto svetainėje.
Garso įrašų studija. 2017 m. garso įrašų studijoje vyko renovacija, įrengta studija, nupirkta nauja
įrašymo, montavimo įranga (anksčiau buvusi aparatūra buvo pasenusi, apie 30-40 metų). Priimtas
naujas specialistas, išmanantis naujas technologijas. Dabartinė garso įrašų studija gali teikti aukštos
kokybės paslaugas. Studijos privalumas tas, kad didelėje salėje galimi stambių kolektyvų įrašai. 2017
m. parengti didžiųjų LNKC renginių garso anonsai LRT radijui, padaryti renginių įrašai (suaugusiųjų
chorų konkursas, vokalinių ansamblių konkursas „Sidabriniai balsai“), įrašyta 5 folkloro kolektyvų
repertuaras, choro „Jauna muzika“ įrašai. Čia įrašyti kūriniai montuojami, parengiami gamybai,
restauruojami, skaitmeninami seni magnetinių juostų, plokštelių ar kitų laikmenų įrašai. Dėl
renovacijos 2017 m. garso įrašų studijos veikla buvo apribota.
LNKC interneto svetainių atnaujinimas ir priežiūra. 2017 m. įdiegta nauja moderni LNKC
interneto svetainė, sukurtas naujas ir šiuolaikiškas jos dizainas. Svetainė pritaikyta mobiliesiems
įrenginiams ir neįgaliesiams. 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. Nuolat pildomos ir
atnaujinamos kitos LNKC prižiūrimos interneto svetainės www.dainusvente.lt, www.savadas.lnkc.lt,
www.baltica.lnkc.lt, kultūros reiškiniai ir įstaigos veikla viešinama socialiniuose tinkluose facebook,
youtube. Dainų šventės svetainėje skelbiama visa informacija, repertuaras, natos, apžiūrų grafikai,
leidiniai, dalyvių krūvių lentelės ir kita su Dainų švente susijusi informacija.
Finansai
2017 m. gautos lėšos:
LNKC veiklos finansavimą sudarė 759 000 Eur;
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Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programos lėšos – 785 000 Eur;
Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo, aktualizavimo ir populiarinimo, valstybinės kalbos
apsaugos programos lėšos – 15 000 Eur;
Švietimo ir mokslo ministerijos skirtos lėšos – 25 000 Eur;
Lietuvos kultūros tarybos skirtos lėšos – 158 200 Eur;
Kitos pajamos (lėšos, kurias gauname iš biudžetinių įstaigų už paslaugas ir parduotas prekes) –
1811 Eur;
Pajamų įmokos (specialiosios lėšos) – 25 306 Eur;
Iš viso gauta 1 769 317 Eur.
2017 m. panaudotos lėšos:
LNKC veiklos finansavimas – 758 963 Eur;
Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programos finansavimas – 784 997 Eur;
Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsaugos
programos lėšos (tautinio kostiumo konkursui „Išausta tapatybė“ organizuoti) – 15 000 Eur;
Švietimo ir mokslo ministerijos (studentų festivalio „Gaudeamus“ parengiamieji darbai) – 25 000
Eur.
Visos lėšos panaudotos pagal sąmatas.
Lietuvos kultūros tarybos finansavimas – 158 200 Eur, iš jų tęstiniams prioritetiniams mėgėjų
meno renginiams, kuriuos organizavo LNKC, skirta 134 000 Eur, žurnalo „Liaudies kultūra“ leidybai –
13 700 Eur, kultūros darbuotojų, mėgėjų meno kolektyvų vadovų ir etninės kultūros specialistų
kvalifikacijai tobulinti – 4500 Eur (Dainų ir šokių ansamblių ir grupių vadovų seminarui surengti),
dokumentinei apybraižai „Mano tautinis kostiumas“ sukurti – 6000 Eur.
Rėmėjų lėšos. Likutis metų pradžioje buvo 30 015 Eur, išleista 6952 Eur, likutis metų
pabaigoje – 23 063 Eur. Rėmėjų lėšos panaudotos komandiruotės išlaidoms į Estiją – 4830 Eur – ir
bilietams į Airiją – 2122 Eur – apmokėti
Kitos pajamas. likutis 2017 m. pradžioje buvo 30 539 Eur, gauta 1811 Eur, išleista 13 519 Eur,
likutis 2017 m. pabaigoje – 18 831 Eur. Kitos pajamos panaudotos: teisinei konsultacijai – 2535 Eur,
komandiruočių išlaidoms į Airiją apmokėti – 5802 Eur, įstaigos remontui – 2650 Eur, materialinei
pašalpai – 1140 Eur ir kitoms smulkioms išlaidoms padengti.
Faktinės pajamų įmokos (specialiosios lėšos) į biudžetą sudaro 25 306 Eur (2016 m. likutis – 2
840 Eur). Iš viso faktinių pajamų įmokų – 28 146 Eur, išleista 23 630 Eur, liko 4516 Eur. Faktinės
įmokos panaudotos: remontui – 14 862 Eur, ūkiniam inventoriui įsigyti – 3337 Eur, materialinei
pašalpai – 3420 Eur, paslaugoms – 1974 Eur, kitoms išlaidoms padengti.
Iš viso Lietuvos nacionalinis kultūros centras panaudojo 1 786 261 Eur.
Komandiruotės
Per 2017 m. surengtos 223 planinės išvykos: 151_teorinis, praktinis seminaras, dalyvavimas
komisijose, konsultacijos, darbas su meno kolektyvais, jų vadovais ir kitais kultūros darbuotojais, 61
kelionė, susijusi su organizaciniais darbais, 11 filmavimų ir etninės medžiagos rinkimo išvykų.
Komandiruotėse praleista 461 diena, iš jų – 162 vairuotojų komandiruotės.
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Išanalizavus 2017 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.

Direktorius

Saulius Liausa

Inga Kriščiūnienė
LNKC direktoriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 261 2594

37

