
 

SENOVĖS BALTŲ RELIGINĖS BENDRIJOS 2015 m. VEIKLOS 

ATASKAITA 

Ataskaitas pateikė: 

Akmenės, Trakų, Titnagų, Panevėžio, Vilniaus, Lizdeikos, Šventaragio, Gilės,  

Santakos, Skrobliaus, Varėnos, Molėtų, Kauno Žaliakalnio, Kauno, Sargelių 

romuvos. 

Romuvos veiklos kryptis: Skleisti visuomenėje baltų tikėjimo pažiūras ir 

vertybes: 

1. Veiklą tęsia baltų kultūros ir religijos mokykla, skirta gilintis į Romuvos 

apeigas (Vilniaus romuva) 

2. Surengta konferencija, skirta Senojo lietuvių tikėjimo atgimimo pripažinimo 

šimtmečiui paminėti (Kauno romuvų guotas) 

3. Surengtas Romuvos vaidilų mokymo seminaras “:Šamanizmas lietuvių 

kultūros plotmėje” Žvėrinčiuje (Titnagų romuva) 

4. Surengtas Romuvos vaidilų mokymo seminaras Panevėžyje (Titnagų 

romuva) 

5. Surengta Jaunimo ramuvos mokykla Molėtuose (Devyniaragio romuva) 

6. Nuo rudens pradėjo veikti sutartinių mokykla Vilniuje  (Vilniaus romuva) 

7. Surengtas sutartinių seminaras (Trakų romuva) 

8. Skaitomos paskaitos baltų religijos ir kultūros temomis: 

 Surengta 10 paskaitų apie Vilniaus šventvietes, tai apibendrinta 

str. "Šiaurės       Atėnuose" (2015, Nr. 15) (Šventaragio romuva) 

 Perskaitytos 25 paskaitos baltų religijos tema (Sargelių romuva) 

 Perskaityta 21 paskaita (Kauno žaliakalnio romuva) 

 Perskaitytos  82 paskaitos (Molėtų romuva). 

9. Rengiamos stovyklos 

 Surengta Romuvos stovykla Dvarciškėse (Vilniaus romuva) 

10. Rengiamos stovyklėlės Panevėžyje (Panevėžio Romuva) 

11.  Parengta Romuvos pristatymo moksleiviams mokyklose programa 

(Devyniaragio Romuva)  

12.  Devyniaragio romuva sykiu su Lietuvos jaunimo ramuva rengė Romuvos 

pristatymus Lietuvos mokyklose   

13. Nuolatos veikia Romuvos apeigų grupė “Kūlgrinda” (Vilniaus romuva) 



14. Nuolat atliekamos palaiminimo, jungtuvių ir laidotuvių apeigos (Vilniaus, 

Varėnos, Panevėžio, Sargelių, Devyniaragio romuvos) 

15. Nuolatos rengiamos kalendorinės šventės. Jas rengia visos romuvos 

16. Rengiami kassavaitiniai pėsčiųjų žygiai, supažindinama su senosiomis 

Vilniaus šventvietėmis (Lizdeikos romuva) 

17. Surengtas žygis – plaukimas valtimis skirtas Protėviams atminti (Kauno 

Santakos romuva) 

18. Su Romuvos apeigomis atidarytas Kauno tautinės kultūros centro “Baltų 

raštų” festivalis (Kauno Santakos romuva) 

19. Visuomenei skirti renginiai, kuriuose Senosios baltų religijos  raiška pasiekė 

daugiau nei 300 žmonių 

 Rasos šventė Verkiuose (Lizdeikos romuva) 

 Rasos šventė Kernavėje (Vilniaus romuva) 

 Joninių šventė Jonavoje (Vilniaus romuva) 

 Rasos šventės ugninio paparčio žiedo apeiga Klaipėdoje (Titnagų 

romuva) 

 Mildos šventė Merkinėje (Merkinės romuva) 

 Pavasario lygiadienio šventė Pūčkoriuose (Lizdeikos romuva) 

 Mėnuo juodaragio festivalis Zarasuose (Gilės, Vilniaus ir Merkinės 

romuvos) 

 Kauno moksleivių dainų šventė (Gilės romuva) 

 Jorės šventė Molėtuose (Molėtų romuva) 

 Krivės įšventinimo apeiga ant Gedimino kalno (visos romuvos) 

 Baltų arenos Naisiuose atidarymo apeiga (Vilniaus romuva) 

 XII tarptautinė tradicinių šokių vasaros stovykla Zyplių dvare 

(Lizdeikos romuva) 

 

20. Paskelbti interviu žiniasklaidoje su Romuvos žmonėmis, Per LRT transliuota 

Krivės įšventinimo apeiga.  

21. Atnaujintas Romuvos puslapis 

22. Informacija apie Romuvos renginius skelbiama “Alke” 

23. Informacija apie Romuvos renginius skelbiama “Romuvos facebook’o 

puslapyje 

24.  2015 metų Romuvos leidiniai: 

 Vasilevičius L. Panevėžio Deivės paslaptis. Panevėžys, 2015. 

 Išleistas pakartotinis “Baltic religion today” leidimas (Romuvos 

lėšomis) 



 Išleista Jono Trinkūno “Lietuvių išminties knyga” 

 Išleistas Romuvos švenčių kalendoriukas 2015 m. ir 2016m. 

25. Parengti projektai ir gautas finansavimas Romuvos stovyklai, Jorės šventei, 

kitiems Romuvos renginiams 

26. Įrengtas kambarys - alkas, skirtas Krivio Jauniaus atminimui ir nedideliems 

Romuvos žmonių susiėjimams 

27.  Įkuriamos ir globojamos naujos šventvietės – Šventaragio romuva įrengė 

šventvietę Altanos bokštelyje. 

28. Vilniuje Šventaragio ir Ragučio alkuose nuolatos dega amžinoji ugnis. 

29. Kauno Santakos aukure ugnis šventoji ugnis užkuriama kiekvieną 

ketvirtadienį. 

30. Įrengtas paleoastronominis riedulių kalendorius prie Auštųjų Šančių 

piliakalnio 

Veiklos kryptis: stiprinti organizacinę Romuvos struktūrą 

1. Sukurta Vaidilų susirašinėjimo google grupė 

2. Krivaičių posėdžiai nuolatos rengiami per Skype  

3. Sudarytos kelios darbo grupės – parengti statutui, atnaujinti Romuvos 

tinklapiui, parengti Vaidilų nuostatas ir tikėjimo tiesas, sudaryta darbo grupė 

dėl baltų religijos tapimo tradicine 

4. Parengti ir patvirtinti Vaidilos (Vaidilės) nuostatai. 

5. Parengtos ir patvirtintos Senovės baltų religinės bendrijos tikėjimo tiesos 

6. Praėjusioje Krivulėje prie bendrijos prisijungė šešios romuvos: Ragučio 

romuva, Lizdeikos romuva, Titnagų romuva, Šventaragio   romuvos 

Vilniuje, Akmenės romuva, Sargelių romuva ir Žaliakalnio romuva Kaune. 

Kuriasi naujos romuvos: Dainų romuva Kaune, romuva Anykščiuose, 

Klaipėdoje, Jotvingių romuva Varėnos rajone, Romuva Punske. 

7. Sukurtas Kauno romuvų guotas (susivienijimas) 

8. Sukurtas Vilniaus romuvų sambūris 

9. Nuolatos palaikomi  ir stiprinami ryšiai su giminingomis prigimtinio 

tikėjimo bendruomenėmis pasaulyje 

 Pasaulio etninių kultūrų konferencijoje Latvijoje (Turaidoje) 

 Dalyvauta 5-tojoje tarptautinėje seniūnų konferencijoje Mysore 

Indijoje, lankytąsi bendruomenėse, universitetuose, mokyklose 

 Užmegzti tiesioginiai Romuvos ryšiai su Indijos ambasadoriumi 

Lietuvai ir su Indijos konsulu Lietuvoje 

 Krivės inauguracijoje dalyvavo indų delegacija 



 Tarpininkauta Haridvaro umiversiteto sutarties su VU Orientalistikos 

centru pasirašymui, į bendradarbiavimą, tyrinėjant baltų-indų 

senąsias kultūras, įtraukti ir Baltistikos katedros atstovai 

 Indijos televizijose buvo transliuojami reportažai iš Lietuvos apie 

Romuvą, Krivės inauguraciją, dvasinę Lietuvos kultūrą 

 Indai parengė keletą išliekamąją vertę turinčių interviu apie Lietuvos 

kultūrą ir istoriją, senają religiją, o taip pat apie svečių iš Indijos 

įspūdžius Lietuvoje. 

 Pereitų metų pabaigoje dalyvavauta Indijos genčių olimpinėse 

žaidynėse, kuriose buvo pristatyta Romuva, pristatymas plačiai 

nušviestas žiniasklaidoje. 

 

10. Stiprinami tarpreliginiai ryšiai: 

 Spalio 15-20 dienomis dalyvauta Pasaulio religijų parlamente Solt 

Leik Sity’je (JAV) 

Veiklos kryptis: Siekti Senovės baltų religijos pripažinimo tradicine:  

 Sukurta darbo grupė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


