
 

 

ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBA 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius. Tel. (8 5) 210 7161, el. p. info@ekgt.lt,  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188756614. 

 

Lietuvos Respublikos savivaldybėms               2022-06-27 Nr. S-94 

             

Kopija:  

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui 

 

 

 

DĖL V LIETUVOS MOKINIŲ ETNINĖS KULTŪROS OLIMPIADOS PIRMOJO ETAPO  

 

Informuojame, kad šiais metais organizuojama penktoji Lietuvos mokinių etninės kultūros 

olimpiada (toliau – Olimpiada), kurios rengimo sąlygos buvo atnaujintos Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. R1-355 (toliau – 

Olimpiados sąlygos) bei papildytos Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados užduočių 

rengimo ir vertinimo rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos), patvirtintomis Etninės kultūros 

globos tarybos (toliau – EKGT) pirmininko 2021 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-5 (žr. 

https://www.lmnsc.lt/etnines-kulturos-olimpiada/; https://ekgt.lt/veiklos-sritys/etnokulturinis-

ugdymas/lietuvos-mokiniu-etnines-kulturos-olimpiada/). Primename, kad pirmasis Olimpiados 

etapas rengiamas Lietuvos savivaldybėse iki gruodžio 20 d.  

Olimpiados sąlygose numatyta, kad organizuojant šį etapą savivaldybės arba jų įgalioti 

juridiniai asmenys turėtų bendradarbiauti su Etninės kultūros globos taryba (toliau – EKGT) arba 

jos padaliniais etnografiniuose regionuose. Todėl kviečiame kreiptis į:   

• Žemaitijos etninės kultūros globos tarybą, kuri bendradarbiaus su Akmenės, Jurbarko, 

Kelmės, Kretingos, Mažeikių, Plungės, Raseinių, Skuodo, Šilalės, Tauragės ir Telšių rajonų, Šiaulių 

miesto ir rajono, Palangos miesto ir Rietavo savivaldybėmis (kontaktinis asmuo – Martynas 

Miliauskas, tel. 8 699 04993, 8 628 81281, el. p. etnozemaitija@ekgt.lt); 

• Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos tarybą, kuri bendradarbiaus su Šilutės 

rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Neringos ir Pagėgių savivaldybėmis (kontaktinis 

asmuo – Jūratė Pancerova, tel. 8 699 04990,  el. p. mazojilietuva@ekgt.lt); 

• Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros globos tarybą, kuri bendradarbiaus su 

Marijampolės, Prienų, Šakių, Vilkaviškio ir Kauno rajonų, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos 

savivaldybėmis (kontaktinis asmuo – Gintaras Skamaročius, tel. 8 688 51147, 8 699 04992, el. p. 

etnosuduva@ekgt.lt); 

• Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros globos tarybą, kuri bendradarbiaus su Lazdijų, 

Šalčininkų, Trakų, Varėnos ir Vilniaus rajonų, Alytaus miesto ir rajono, Birštono, Druskininkų ir 

Elektrėnų savivaldybėmis (kontaktinis asmuo – Rimantė Galinienė, tel. 8 611 46565, el. p. 

etnodainava@ekgt.lt, etnodainava@gmail.com); 

• Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybą, kuri bendradarbiaus su Panevėžio miesto 

ir rajono, Anykščių, Ignalinos, Biržų, Jonavos, Joniškio, Kaišiadorių, Kėdainių, Kupiškio, Molėtų, 

Pakruojo, Pasvalio, Radviliškio, Rokiškio, Širvintų, Švenčionių, Ukmergės ir Utenos, Zarasų rajonų 
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bei Visagino savivaldybėmis (kontaktinis asmuo – Regina Mikštaitė-Čičiurkienė, tel. 8 620 46 922, 

el. p. etnoaukstaitija@ekgt.lt);  

• Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių kuratorę – EKGT administraciją (kontaktinis 

asmuo – Asta Žernienė, tel. 8 620 75 121, el. p. asta.zerniene@ekgt.lt). 

EKGT kartu su savo padaliniais etnografiniuose regionuose padės savivaldybėms 

organizuoti pirmojo Olimpiados etapo komisijų sudarymą bei konsultuos kitais klausimais; testo 

užduotis bus parengta centralizuotai (tema – „Etnografiniai regionai: tradicinė muzika, tautiniai 

drabužiai, tradicinė architektūra, kulinarinis paveldas ir regioniniai papročiai“). Rekomenduojame 

pagal galimybę į savivaldybės sudaromą komisiją įtraukti po vieną EKGT arba jos padalinių 

etnografiniuose regionuose narį (šiuo klausimu prašome kreiptis į aukščiau nurodytus kontaktinius 

asmenis). 

EKGT Švietimo grupė, remdamasi ankstesnių keturių Olimpiadų patirtimi, inicijuoja 

Olimpiados sąlygų pakeitimus bei planuoja peržiūrėti Rekomendacijas ir jas patvirtinti iki rugsėjo 

pabaigos. 2022 m. spalio 13 d. EKGT kartu su Kauno tautinės kultūros centru organizuoja seminarą 

mokytojams, rengiantiems mokinius Olimpiadai, vertinimo komisijų nariams bei kitiems 

specialistams. Seminaro metu bus supažindinta su atnaujintomis Olimpiados sąlygomis ir 

Rekomendacijomis, bus perskaityta keletas paskaitų etnografinių regionų tema.  

Prašome iki š. m. lapkričio 25 d. pranešti apie savivaldybės sprendimą organizuoti 

Olimpiadą, numatomą datą ir vietą. Rekomenduojame pirmąjį Olimpiados etapą rengti ne anksčiau 

kaip 2022 m. gruodžio 1 d.  

Lauksime Jūsų informacijos, kurią prašome pateikti aukščiau nurodytiems kontaktiniams 

asmenims arba el. paštu info@ekgt.lt.     

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                               Dalia Urbanavičienė 
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