
 

 

SENOVĖS BALTŲ RELIGINĖS BENDRIJOS “ROMUVA” 2016 m. 

 VEIKLOS ATASKAITA 

 

Romuvos veiklos kryptis: I. Skleisti visuomenėje baltų tikėjimo pažiūras ir vertybes: 

1. Rengiamos kalendorinės šventės –Rasos šventė, Pavasario ir Rudens lygiadieniai - 

sambariai, Žolinės, Jorės, Vėlinių - mirusių paminėjimo, Žiemos Saulėgrįžos, 

Pusiaužiemio, Deivės Mildos, Perkūno, Gabijos šventės. Jas rengia daugelis romuvų. 

2. Atliekamos palaiminimo,  įvesdinimo, mergvakario, jungtuvių ir laidotuvių, įšventimo į 

romuvius apeigos (rengia Vilniaus, Panevėžio, Devyniaragio, Molėtų, Saulės vartų 

romuvos) 

3. Vyksta baltų religijos ir kultūros mokymai, seminarai, stovyklos: 

 Veiklą tęsia baltų kultūros ir religijos mokykla (Vilniaus romuva),  

 Rengiami romuvos vaidilų dvasinio ugdymo seminarai (Titnagų, 

Panevėžio romuvos)  

 Veikia sutartinių mokykla Vilniuje  (Vilniaus romuva), rengiami sutartinių 

mokymai Vilniuje, Kaune  (Dainos romuva, Devyniaragio romuva) 

 Skaitomos paskaitos baltų religijos ir kultūros temomis, visuomenei 

pristatoma Romuva (Molėtų romuva, Šventaragio romuva, Saulės vartų 

romuva, Vilniaus romuva, Kauno romuva) 

 Surengta Romuvos stovykla Dvarciškėse (Vilniaus ir Devyniaragio 

romuvos) 

 Sėkmingai veikia Romuvos apeigų grupė “Kūlgrinda” (Vilniaus romuva) 

 

4. Rengiami svarbių datų minėjimai: 

 Surengtas religijotyrininko Gintaro Beresnevičiaus atminimo renginys 

Kaune (09.15) (Kauno romuva). 

 Surengtas Krivio dienos įprasminimo renginys Vilniuje (10.19) (Kauno 

romuva). 

 

5. Surengti visuomenei skirti renginiai, kuriuose Senosios baltų religijos  raiška pasiekė 

daugiau nei 300 žmonių 

 Rasos šventė Verkiuose (Lizdeikos romuva) 

 Rasos šventė Kernavėje (Vilniaus romuva, Kūlgrinda) 

 Pavasario lygiadienio šventė Pūčkoriuose (Lizdeikos romuva, Kūlgrinda) 

 Mėnuo juodaragio festivalio atidarymo ir uždarymo apeigos Zarasuose 

(Vilniaus romuva, Kūlgrinda) 

 Jorė Kulionyse (Molėtų romuva) 



 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo renginys Utenos 

arenoje (Vilniaus romuva, Kūlgrinda) 

 Ugnies apeiga vėlėms, protėvių dvasinei atminčiai Saulės mūšio 780-ųjų 

metinių ir Baltų vienybės dienos proga ant Tauro kalno rugsėjo 22 d. (Titnagų 

romuva, Kūlgrinda) 

 

6. Romuvos veikla pristatoma virtualioje erdvėje: 

 Aktyviai veikia Romuvos internetinis puslapis www.romuva.lt 

 Informacija apie Romuvos renginius skelbiama “Alke” (Molėtų romuva) 

 Informacija apie Romuvos renginius skelbiama Romuvos facebook’o puslapyje 

 Romuvos Krivė ir vaidilos teikia informaciją žiniasklaidai  

 Įkurta interneto svetainė www.baltukrivule (Titnagų romuva) 

 

7. Rengiami pėsčiųjų žygiai, supažindinama su senosiomis šventvietėmis (Lizdeikos 

romuva, Šventaragio romuva, Panevėžio romuva, Trakų romuva) 

8. Vilniuje Šventaragio ir Ragučio alkuose (prie Ragučio akmens, Pūčkoriuose ir 

Liepkalnyje) nuolatos dega amžinoji ugnis, Šventaragio romuva nuo pavasario iki vėlyvo 

rudens ketvirtadieniais rengia susitikimus su besilankaičiaisiais Šventaragio alke, aiškina 

Romuvos tikybos nuostatas ir apeigų prasmes (Ragučio romuva, Šventaragio romuva).  

9. Leidyba: Išleistas Romuvos švenčių kalendoriukas (Kauno romuva) 

10.  Suteikti Romuvos vaidilų garbės vardai mokslininkams Dainiui Razauskui, Vykintui 

Vaitkevičiui, Daivai Vaitkevičienei, Romualdui Grigui, Nijolei Laurinkienei.  

11. Romuvos garbės vaidila Dainius Razauskas apdovanoti Basanavičiaus premija už etninės 

kultūros sklaidą. Už indėlį į lietuvybės saugojimą ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ 

Karininko kryžiumi apdovanota Romuvos vaidilė Nijolė Balčiūnienė. 

12.  Įrengtos ir tvarkomos šventvietės: 

 Pastatytas senovės lietuvių šventvietės dubenuotas akmuo ir plokštė su įrašu prie 

J. Basanavičiaus gimnazijos Vilniuje. Pristatymas visuomenei ir apeiga surengta 

drauge su gimnazijos mokytojais ir mokiniais  (Titnagų romuva, Kūlgrinda) 

 Sutvarkyta Šventaragio romuvos būstinė Altanos kalne, įrengtas  apeiginis 

aukuras ant Pilaitės stogo. (Šventaragio  romuva) 

 Reguliariai tvarkoma Aukštųjų Šančių piliakalnio ir Šventvietės aplinka (Kauno 

romuva).  

 Toliau formuojamas apeiginis Perkūno Ąžuolo Kalendorius: Zodiako žymenys, 

12 ąžuoliukų ratas. (Kauno romuva) 

 Austėjos šventykloje Panevėžyje atidengta  bičių ir šeimos Deivės skulptūra. 

(Panevėžio romuva) 

 Čičinsko kalno papėdėje pašventintas Akmenų kalendorius (Panevėžio romuva) 

 Įkurta darbo grupė, skirta Romuvos šventyklų statymo darbams koordinuoti  

(Vilniaus romuvų sambūris) 

 

Veiklos kryptis:  



I. Stiprinti organizacinę Romuvos struktūrą 

1. Surengtos trys Senovės baltų religinės bendrijos Krivūlės, kurių metu: 

 Patvirtinti Vaidilos (Vaidilės) nuostatai  

 Parengtas ir priimtas Senovės baltų religinės bendrijos statutas  

 Atlikta Senovės baltų religinės bendrijos bendruomenių – Romuvų ir Vaidilų 

apskaita  

 Patvirtinti tipiniai Romuvos bendruomenių įstatai 

 Į bendriją priimtos Dainos, Šventaragio, Ragučio, Lizdeikos ir Titnagų romuvos 

 Į bendriją priimti vaidilos Laura Lukenskienė, Eugenijus Martinkus, Ignas 

Šatkauskas, Asta Valiukevičienė 

2. Įkurtas Vilniaus romuvų sambūris 

3. Krivaičių posėdžiai nuolatos rengiami per Skype  

4. Nuolatos palaikomi  ir stiprinami ryšiai su giminingomis prigimtinio tikėjimo 

bendruomenėmis pasaulyje: 

 Dalyvauta Pasaulio etninių religijų konferencijoje Prahoje 

 Dalyvauta tarptautinėje konferencijoje Udžaine Indijoje, lankytąsi 

bendruomenėse, universitetuose, mokyklose 

 Užmegzti tiesioginiai Romuvos ryšiai su Japonijos ambasadoriumi Lietuvai  

 Palaikomi nuolatiniai ryšiai su Indijos konsulu Lietuvoje 

 Lankytasi Islandijoje, bendrauta su islandų vyriausiuoju žyniu (Panevėžio 

romuva) 

 

5. Stiprinamas bendradarbiavimas su kaimynų baltų religinėmis bendrijomis: 

 Dalyvauta Baltų krivulėje Ožkiniuose Punske ( Vilniaus, Titnagų, Šventaragio, 

Panevėžio, Lizdeikos romuvų vaidilos) 

 Surengtas susitikimas su latvių dievturiais Rygoje, sudaryta darbo grupė 

nuolatiniam bendradarbiavimui. 

 Bendradarbiaujama su Baltarusijos baltiškosios religijos atstovais teikiant 

informaciją www.svajksta.by  

Veiklos kryptis: III. Siekti Senovės baltų religijos pripažinimo tradicine:  

 Įkurta darbo grupė . 

 Pateikta užklausa per LR Seimą ir gauta medžiaga apie teisinę prigimtinių religijų padėtį  

Europos Sąjungoje.  

Ataskaitas pateikė: 

Trakų, Titnagų, Panevėžio, Vilniaus, Lizdeikos, Šventaragio, Panevėžio, Molėtų, Kauno, 

Devyniaragio, Ragučio, Alytaus, Merkinės, Saulės vartų, Dainos romuvos. 

 

 

 



 


