
 

 

SENOVĖS BALTŲ RELIGINĖS BENDRIJOS „ROMUVA“ 2017 m. 

 VEIKLOS ATASKAITA 

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

1. Rengiamos kalendorinės šventės –Rasos šventė (15), Pavasario (10) ir Rudens 
lygiadieniai – sambariai (13), Žolinės (11), Jorės (4), Vėlinių – Ilgių, mirusių paminėjimo 
(6), Žiemos Saulėgrįžos (5), Pusiaužiemio (3), Deivės Mildos (3), Perkūno (4),  ir kitiems 
dievams bei deivėms skirtos šventės. Jas rengia daugelis romuvų. 
 

2. 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) 
• Mėnuo juodaragio festivalio atidarymo ir uždarymo apeigos Zarasuose, apeiga 

Perkūnui (Vilniaus, Gedimino, Devyniaragio romuvos) 
3. Atliekamos palaiminimo, įvesdinimo, jungtuvių ir laidotuvių, įšventimo į romuvius 

ir į vaidilas apeigos (jas rengia vis daugiau romuvų: Vilniaus, Panevėžio, Devyniaragio, 
Molėtų, Saulės vartų, Trakų, Šeimų svirno, Gulbinbalsių, Gedimino romuvos). 
Populiarėja santuokos sustiprinimo apeigos. 
 

4. Vyksta baltų religijos ir kultūros mokymai, seminarai, stovyklos: 
• Veiklą tęsia baltų kultūros ir religijos mokykla (Vilniaus romuva, surengti 

trys užsiėmimai),  
• Rengiami mokymai, parodomosios ugnies apeigos, dievaitavimai (Gedimino, 

Titnagų, Šeimų svirno, Devyniaragio, Molėtų, Vilniaus romuvos )  
• Veikia sutartinių mokykla Vilniuje  (Vilniaus, Devyniaragio romuvos)  
• Skaitomos paskaitos baltų religijos ir kultūros temomis, visuomenei 

pristatoma Romuva (Molėtų, Šventaragio, Saulės vartų, Vilniaus, 
Gulbinbalsių, Lizdeikos, Kauno, Trakų romuvos) 

• Vyksta apeigų patirties sklaida - mokymai šeimos apeigų metu (į apeigas 
kviečiami kitų romuvų vaidilos) (Vilniaus romuva) 

• Surengta Romuvos stovykla Dvarciškėse (Vilniaus ir Devyniaragio 
romuvos) 

• Sėkmingai veikia Romuvos apeigų grupė “Kūlgrinda” (Vilniaus 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 (Ragučio romuva, Šventaragio romuva).  

8. Leidyba: parengtas leidybai Romuvos žurnalas. Išleistas Romuvos švenčių 
kalendoriukas (Kauno romuva) 

9. Įrengtos ir tvarkomos šventvietės:  
• Panevėžio romuva: atgaivino ir  tvarko  Velžio Alką,  globoja  Vaišvilčių, Moko, 

Kiaužerių Alkas. Pastatė ir globoja naujas šventvietes: Austėjos šventyklą, Medeinės šventyklą, 
Laimos šventyklą, Perkūno šventyklą, Lizdeikos šventyklą 

• Ragučio romuva globoja keturias šventvietes: Ragučio ratas, Liepkalnio kalnas, Pūčkorių 
ir Rokantiškių. 

• Alytaus romuva globoja Radžiūnų piliakalnį ir Žaltės slėnį. 
• Bendradarbiaujant su Nacionaline saugomų teritorijų tarnyba ir Valstybiniu pilių 

rezervatu formuojamos šventosios Kalnų parko Vilniuje erdvės: atnaujinamas 
Gedimino kapo kalno aukuras, remontuojanas Altanos bokštelis, kuriamas 
baltiškų ženklų takas, įrengianas šventakmenių takas ir Karigailos kalno 
šventykla.  

• Veikia darbo grupė, skirta Romuvos šventyklų kūrimo darbams koordinuoti  
(Vilniaus romuvų sambūris) 

• Bendradarbiaujant su Nacionaline saugomų teritorijų tarnyba planuojama 
šventykla Verkių parke – senosiose Verkių parko arklidėse (Vilniaus romuvų 
sambūris) 

• Kauno romuva: Reguliariai tvarkoma Aukštųjų Šančių piliakalnio ir Šventvietės 
aplinka: aukuras, Perkūno ąžuolas, paleoastronominis riedulių kalendorius; 

• Bendradarbiaujant su Kauno m. savivaldybe vykdomas Kauno Aukštųjų Šančių 
ąžuolyno parko projektas bei  Kauno Santakos parko projektas.  (Kauno romuva) 

• Lizdeikos romuva globoja Lizdeikos aukurą Verkių parke, Rokantiškių pilkapius 
ir Pūčkorių piliakalnį.  

• Molėtų romuva apeigas atlieka Senovinėje Dangaus Šviesulių Stebykloje 
(Kulionyse)   

• Saulės vartų romuva globoja Kaišiadorių raj Maisiejūnų ir Lašinių piliakalnius, 
Kapitoniškių pilkapius,Mergakalnio skardžio aukurą. 



• Šventaragio romuva globoja aukurą ant Gedimino Kapo kalno, aukurą ant Altanos 
bokštelio, taip pat Divaniškių ąžuolyne du alkus bei mitologinį akmenį. 

• Titnagų romuva globoja Akvieriškės piliakalnį Švenčionių raj., Perkūnkalnį  
Švenčionyse, Palangos alką 

• Trakų romuva - Miškežerio alkas 
• Gedimino romuva - Dvinugaris kalnas (Vilnius, Markučiai) 

Veiklos kryptis: II Stiprinti organizacinę Romuvos struktūrą 

1. Surengta Senovės baltų religinės bendrijos Krivūlė (2017 04 25), kurios metu: 
• Į bendriją priimtos Gedimino ir Šeimų svirno romuvos  
• Į bendriją priimti vaidilos Gediminas Žilys ir Mindaugas Valaitis 

2. Krivaičių posėdžiai nuolatos rengiami per Skype  
3. Siekiant stiprinti ryšius tarpo romuvų, nuo Krivio dienos paminėjimo Vilniuje.  

Devyniaragio romuvos iniciatyva pradėjo kelionę po romuvas Krivio Jauniaus 
krivulė. 

4. Nuolatos palaikomi  ir stiprinami ryšiai su giminingomis prigimtinio tikėjimo 
bendruomenėmis pasaulyje: 

• Užmegzti tiesioginiai Romuvos ryšiai su Japonijos ambasadoriumi Lietuvai, 
Japonų šventikams surengta apeiga prie Verkių parko aukuro ir susitikimas 
Krivio Jauniaus alke. Į šventyklą Japonijoje svečiuotis pakviesta romuvos 
atstovė. 

• Palaikomas ir stiprinamas bendradarbiavimas su Indija. Gautas Dalai Lamos 
palaikymo laiškas Romuvai.  Krivė apdovanota Haridvaro garbės daktaro vardu. 

• Pagelbėta įkuriant romuvą Kanadoje, Ontario regione, Tiny miestelyje. Pirmasis 
apeiginis ugnies užkūrimas naujame aukure (Devyniaragio romuva) 
 

5. Stiprinamas bendradarbiavimas su kaimynų baltų religinėmis bendrijomis: 
• Dalyvauta Dievturių šventyklos atidaryme Lokstenėje 
• Dalyvauta Baltų krivulėje Latvijoje Lokstenėje 
• Bendradarbiaujama su Baltarusijos baltiškosios religijos atstovais teikiant 

informaciją www.svajksta.by  

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

1. Veikia darbo grupė  
2. Pateikti dokumentai LR Seimo Žmogaus teisių komitetui dėl Senovės baltų religinės 

bendrijos „Romuva“ valstybės pripažinimo  
3. Vykdoma paramos kampanija 

Ataskaitas pateikė: 

Trakų, Titnagų, Panevėžio, Vilniaus, Lizdeikos, Šventaragio, Molėtų, Kauno, Devyniaragio, 
Ragučio, Alytaus, Merkinės, Saulės vartų, Dainos, Gedimino, Gulbinbalsių ir Šeimos svirno 
romuvos.  


