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DĖL LIETUVOS MOKINIŲ ETNINĖS KULTŪROS OLIMPIADOS PIRMOJO ETAPO  

 

 

Šiemet trečią kartą organizuojama Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada (toliau – 

Olimpiada), kurios rengimo sąlygos buvo atnaujintos Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centro direktoriaus 2019 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. R1-686 (toliau – Olimpiados sąlygos) bei 

papildytos Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados užduočių rengimo ir vertinimo  

rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos), patvirtintomis Etninės kultūros globos tarybos 

pirmininko 2019 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-6.   

Olimpiada organizuojama trimis etapais, iš kurių pirmasis 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:  

 Žemaitijos etninės kultūros globos taryba bendradarbiaus su Akmenės, Jurbarko, 

Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Plungės, Raseinių, Skuodo, Šilalės, Tauragės ir Telšių 

rajonų, Šiaulių miesto ir rajono, Palangos miesto ir Rietavo savivaldybėmis (kontaktinis asmuo – 

Agnė Jakavičiūtė, tel. 8 699 04993, el. p. etnozemaitija@gmail.com); 

 Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos taryba – su Šilutės rajono, Klaipėdos 

miesto, Neringos ir Pagėgių savivaldybėmis (kontaktinis asmuo Regina Jokubaitytė, tel. 8 699 

04990 el. p. mazojilietuva@gmail.com); 

 Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros globos taryba – su Marijampolės, Prienų, Šakių, 

Vilkaviškio ir Kauno rajonų, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėmis (kontaktinis asmuo 

Valentinas Jazerskas, tel. 8 699 04992, el. p. etnosuduva@gmail.com); 

 Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros globos taryba – su Lazdijų, Šalčininkų, Trakų, 

Varėnos ir Vilniaus rajonų, Alytaus miesto ir rajono, Birštono, Druskininkų ir Elektrėnų 

savivaldybėmis (kontaktinis asmuo Rimantė Galinienė, tel. 8 699 04989 el. p. 

etnodainava@gmail.com); 

 Aukštaitijos etninės kultūros globos taryba – su Anykščių, Ignalinos, Molėtų, 

Rokiškio, Širvintų, Švenčionių, Utenos ir Zarasų rajonų bei Visagino savivaldybėmis (tai Rytų 

Aukštaitijai priskirtinos savivaldybės, kontaktinis asmuo – Regina Mikštaitė-Čičiurkienė, tel. 8 620 
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46922, el. p. regjona.mc@gmail.com); su Biržų, Jonavos, Joniškio, Kaišiadorių, Kėdainių, 

Kupiškio, Pakruojo, Pasvalio, Radviliškio ir Ukmergės rajonų, Panevėžio miesto ir rajono 

savivaldybėmis (tai Vakarų Aukštaitijai priskirtinos savivaldybės, kontaktinis asmuo – Vitalija 

Vasiliauskaitė, tel. 8 699 04991, el. p. etnoaukstaitija@gmail.com);. 

Kauno rajono savivaldybė apima ne tik Suvalkijai (Sūduvai) priskirtinas vietoves, bet ir 

Aukštaitijos vietoves (Babtų, Batniavos, Čekiškių, Domeikavos, Ežerėlio, Karmėlavos, Kačerginės, 

Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Užliedžių, Vandžiogalos, Vilkijos 

seniūnijas), todėl siūlome Kauno rajono savivaldybei bendradarbiauti ne tik su Suvalkijos 

(Sūduvos), bet ir su Aukštaitijos regionine taryba (kontaktinis asmuo – Vitalija Vasiliauskaitė, tel. 8 

699 04991, el. p. etnoaukstaitija@gmail.com).  

Taip pat mišri regioniniu požiūriu yra Klaipėdos rajono savivaldybė, apimanti ne tik 

Žemaitijos vietoves, bet ir dalį Mažosios Lietuvos (Dovilų, Kretingalės, Priekulės ir Sendvario 

seniūnijas), todėl siūlome Klaipėdos rajono savivaldybei bendradarbiauti tiek su Žemaitijos, tiek su 

Mažosios Lietuvos regionine taryba (kontaktinis asmuo Regina Jokubaitytė, tel. 8 699 04990 el. p. 

mazojilietuva@gmail.com). 

EKGT tiesiogiai bendradarbiaus su Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybėmis (kontaktinis 

asmuo – Asta Žernienė, tel. 8 620 75121, el. p. asta.zerniene@ekgt.lt). 

EKGT kartu su savo padaliniais etnografiniuose regionuose stengsis padėti savivaldybėms 

organizuoti pirmojo Olimpiados etapo komisijų sudarymą, konsultuos rengiant etnokultūros testo 

užduotį (testo tematika – kalendoriniai papročiai) bei kitais klausimais.      

Labai tikimės, kad dalyvavimas Olimpiadoje bus įtrauktas į 2020/2021 m. mokslo metų 

mokyklų planus.    

 

PRIDEDAMA: 

1. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados sąlygos, 3 lapai; 

2. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados užduočių rengimo ir vertinimo  

rekomendacijos, 8 lapai. 

 

 
 

 

Tarybos pirmininkė                                                          Dalia Urbanavičienė 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Asta Žernienė, tel. (8 5) 210 7161, el.p. asta.zerniene@ekgt.lt 

mailto:regjona.mc@gmail.com
mailto:etnoaukstaitija@one.lt
mailto:etnoaukstaitija@one.lt
mailto:mazojilietuva@gmail.com

