SENOVĖS BALTŲ RELIGINĖS BENDRIJOS “ROMUVA” 2018 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 – Ilgių, Žiemos Saulėgrįžos, Pusiaužiemio, Deivės
Mildos, Perkūnui ir kitiems dievams bei deivėms skirtos šventės. Jas rengia daugelis
romuvų.
2. Atliekamos palaiminimo, jungtuvių ir laidotuvių, įšventimo į romuvius ir į vaidilas
apeigos (jas atlieka Vilniaus, Panevėžio, Devyniaragio, Molėtų, Saulės vartų, Šeimų
svirno ir Gedimino romuvų vaidilos).
3. Surengti visuomenei skirti renginiai, kuriuose dalyvavo daugiau nei 300 žmonių
 Jorė Kulionyse (Molėtų romuva)
 Rasos šventė Verkiuose (Lizdeikos romuva)
 Rasos šventė Kernavėje (Vilniaus romuva, „Kūlgrinda“)
 Pavasario lygiadienio šventė Pūčkoriuose (Lizdeikos romuva, „Kūlgrinda“)
 Dainų šventės folkloro dienos „Iš ugnies“ atidarymo apeiga (07-03)
(Devyniaragio, Vilniaus romuvos)
 Dainų šventės ansamblių dienos vakare atliktos Romuvos apeigos ir giesmės
liepos 4 d.
 MJR festivalio apeigos ir koncertas rugpiūčio 26 d. (Vilniaus ir Gedimino
romuvos)
 Romuvos apeiga Lietuvos skautijos 100 mečio minėjime (Gedimino romuva)
4. Vyksta baltų religijos ir kultūros mokymai, seminarai, stovyklos:
 Veiklą tęsia baltų kultūros ir religijos mokykla (Vilniaus romuva, Šeimų
svirno romuva)
 Rengiami mokymai, parodomosios ugnies apeigos, dievaitavimai
(Gedimino, Titnagų, Šeimų svirno, Devyniaragio, Molėtų, Vilniaus
romuvos)
 Skaitomos paskaitos baltų religijos ir kultūros temomis, visuomenei
pristatoma Romuva (Molėtų, Šventaragio, Saulės vartų, Vilniaus, Šeimų
svirno, Gulbinbalsių, Lizdeikos, Kauno, Titnagų, Trakų, Devyniaragio
romuvos)
 Surengta Romuvos stovykla Dvarciškėse (Vilniaus ir Devyniaragio
romuvos)






Vyksta apeiginiai dainavimai (Žygeivių baltojo žalčio, Devyniaragio,
Šeimų svirno, Gedimino, Merkinės romuvos). Sėkmingai veikia Romuvos
apeigų grupė “Kūlgrinda” (Vilniaus romuva)
Pažymėti Vydūno metai (Trakų ir Panevėžio romuvos)
Sukurta mūsų tikybos surašymo grupė, kurios tikslas surašyti tikybos
nuostatas, kalendorinių švenčių apeigas (Trakų romuva)

5. Romuvos veikla pristatoma virtualioje erdvėje:
 Veikia Romuvos internetinis puslapis www.romuva.lt
 Informacija apie Romuvos renginius skelbiama “Alke” (Molėtų romuva) ir
viešinama kitais informaciniais kanalais
 Informacija apie Romuvos renginius skelbiama Romuva Lietuva facebook’o
puslapyje
 Romuvos Krivė ir vaidilos teikė informaciją žiniasklaidai
6. Rengiami pėsčiųjų žygiai, supažindinama su senosiomis šventvietėmis (Lizdeikos,
Šventaragio, Panevėžio romuvos)
7. 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. Gedimino romuva kiekvieną ketvirtadienį
užkuria Gedimino kapo aukurą.
8. Leidyba:
 Išleistas Romuvos žurnalas.
 Išleistas kasmetinis Romuvos švenčių kalendorius 2018 m. (Kauno romuva)
 Išleista kompaktinė plokštelė “Giesmės Austėjai” (“Kūlgrinda”, “Vilniaus
romuva)
9. Romuvos rengia ir tvarko šventvietes (Panevėžio, Ragučio, Kauno, Lizdeikos, Saulės
vartų, Šventaragio, Titnagų, Trakų, Molėtų, Gedimino, Žygeivių baltojo žalčio, Vilniaus
romuvos)

Veiklos kryptis: II Stiprinti organizacinę Romuvos struktūrą
1. Stiprinami ryšiai tarpo romuvų:
 Nuo Krivio dienos paminėjimo Vilniuje 2017 metais kelionę po romuvas tęsia
Krivio Jauniaus krivulė (aplankė Devyniaragio, Panevėžio, Saulės vartų, Trakų,
Šventaragio ir Gedimino romuvas);
 Romuvos dalyvauja pagrindiniuose didžiausiuose kalendorinėse šventėse – Jorės
Kulionyse, Rasos šventėse Verkiuose, Kernavėje.
 Romuvos padeda kūrenti Šatrijos ugnį (Žygeivių baltojo žalčio, Saulės vartų,
Panevėžio romuvos)
2. Stiprinamas bendradarbiavimas su kaimynų baltų religinėmis bendruomenėmis:
 Surengta Baltų krivulė Kulionyse rugsėjo 10-11



Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Dievturiais, paskelbtas bendras
raštas Popiežiui ir pareiškimas prieš miškų kirtimą.
 Romuvos atstovai dalyvavo Latvijos šimtmečio minėjime,
 Padedame dievturiams pildyti pasaulio prigimtinio tikėjimo šventyklų žemėlapį
 Bendradarbiaujama su Baltarusijos baltiškosios religijos atstovais teikdami
informaciją www.svajksta.by , kviesdami į savo renginius.
3. Nuolatos palaikomi ir stiprinami ryšiai su giminingomis prigimtinio tikėjimo
bendruomenėmis pasaulyje:
 Palaikomas ir stiprinamas bendradarbiavimas su Indija – dalyvauta Senųjų
tradicijų ir seniūnų konferencijoje Indijoje - Mumbajuje 2018 m. sausio 31 –
vasario 5 d.
 Palaikomi ryšiai su Europos senameldžiais: Belgijos ir Lenkijos senameldžiai
lankosi Romuvos stovykloje.
 Palaikomi ryšiai su Europos senameldžiais: dalyvauta Europos etninių religijų
konferencijoje Romoje balandžio 19-21
4. Stiprinamas tarpreliginis bendradarbiavimas: Dalyvauta Pasaulio religijų parlamente
Toronte lapkričio 1-7 dienomis

Veiklos kryptis: III. Siekti Senovės baltų religijos pripažinimo tradicine:
Pirmąjį 2018 metų pusmetį vyko pokalbiai - susitikimai su seimo nariais ir frakcijomis.
Ataskaitas pateikė:
Trakų, Titnagų, Panevėžio, Vilniaus, Lizdeikos, Šventaragio, Molėtų, Kauno, Devyniaragio,
Ragučio, Merkinės, Saulės vartų, Dainos, Gedimino, Panevėžio, Žygeivių baltojo žalčio,
Gulbinbalsių ir Šeimos svirno romuvos.

