
SENOVĖS BALTŲ RELIGINĖS BENDRIJOS „ROMUVA“ 2019 m. 

 VEIKLOS ATASKAITA 

 
Romuvos veiklos kryptys:  

I. Skleisti visuomenėje baltų tikėjimo pažiūras ir vertybes: 

1. Rengiamos kalendorinės šventės –Rasos šventė (14), Pavasario lygiadienis (6), ir 
Rudens lygiadienis, Sambariai, Baltų vienybės diena (11), Žolinės (3), Jorės (7), Vėlinių 
– Ilgių (8),  Žiemos Saulėgrįžos (9), Pusiaužiemio (4), Deivės Mildos (3), Perkūno (6)  ir 
kitiems dievams bei deivėms skirtos šventės. Jas rengia daugelis romuvų. Aktyviausiai 
šventes rengia Panevėžio, Gedimino, Vilniaus, Saulės vartų, Lizdeikos romuvos. 

2. Įkuriamos ir globojamos šventvietės, alkakalniai, piliakalniai. 17 romuvų globoja 54 
šventvietes, piliakalnius, alkus.  

3. Atliekamos šeimos švenčių apeigos. Surengtos palaiminimo (35), jungtuvių (51), 
santuokos sustiprinimo (3) ir laidotuvių (3) apeigos, (jas atlieka Vilniaus, Panevėžio, 
Devyniaragio, Saulės vartų, Šeimų svirno, Trakų ir Gedimino romuvų vaidilos.  

4. Rengiamos gimties virsmo apeigos (Šeimų svirno romuva). 
5. Atliekamos įšventimo į romuvius ir į vaidilas apeigos (Molėtų romuva, Saulės vartų 

romuva). 
6. Surengti visuomenei skirti renginiai, kuriuose dalyvavo daugiau nei 300 žmonių 

• Jorė Kulionyse (Molėtų romuva), 
• Rasos šventė Verkiuose (Lizdeikos romuva, Vilniaus romuva), 
• Rasos šventė Kernavėje (Trakų romuva, Vilniaus romuva - „Kūlgrinda“), 
• Pavasario lygiadienio šventė Pūčkoriuose (Lizdeikos romuva, Vilniaus 

Romuva), 
• Ansamblių vakaro Tauragėje atidarymo apeiga  (Vilniaus romuva), 
• Baltų vienybės dienos minėjimas Alytuje (Alytaus romuva), 
• Rudens lydienio ugnies apeiga Vilniuje (Gedimino romuva), 
• Baltijos asamblėjos minėjimas Rumšiškėse (Lizdeikos, Vilniaus, Gedimino, 

Molėtų romuvos). 
 

7. Vyksta baltų religijos ir kultūros mokymai, seminarai, stovyklos: 
• Vyksta mokymai per Romuvų atliekamas jungtuvių, palaiminimo apeigas, 

kviečiami vaidilos (Vilniaus romuva),  
• Surengti du renginiai Vilniuje Krivio Jauniaus metams pažymėti (Vilniaus, 

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

Gulbinbalsių, Šventaragio), 
• Skaitomos paskaitos, pranešimai baltų religijos ir kultūros temomis, 

visuomenei pristatoma Romuva (Anykščių, Gulbinbalsių, Jotvingių, 
Lizdeikos, Kauno, Merkinės, Molėtų, Panevėžio, Saulės vartų, 
Šventaragio, Vilniaus, Titnagų, romuvos), 

• Rengiami žygiai, kurių metu vyksta apeigos, skleidžiama žinia apie 
protėvių tikėjimą (Žygeivių Baltojo žalčio, Lizdeikos), 



• Surengta Romuvos stovykla Dvarciškėse, skirta vestuvių apeigoms 
(Vilniaus ir Devyniaragio romuvos), 

• Surengta stovykla vaikams prie Šatrijos (Žygeivių Baltojo žalčio romuva), 
Vyksta kassavaitiniai apeiginiai dainavimai (Gedimino, Vilniaus romuvos). 
 

8. Atliekamos ugnies apeigos 
• Kūrenama amžinoji ugnis 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 
Vilniuje, 

• Rengiamos pažintinės ugnies apeigos, dievaitavimai (Devyniaragio, Gedimino, 
Gulbinbalsių, Molėtų, Saulės vartų, Vilniaus romuvos).  

 
9. Leidyba:  

• Išleistas kasmetinis Romuvos švenčių kalendorius 2019 m. (Kauno romuva), 
• Sukurtas projektas „Apeigynas“ skirtas atlikinėti kalendorines bei šeimos apeigas 

nedidelėse romuvose (Šventaragio romuva). 

10. Romuvos veikla pristatoma virtualioje erdvėje: 
• Veikia Romuvos internetinis puslapis www.romuva.lt (Devyniaragio romuva, 

Vilniaus romuva, 
• Informacija apie Romuvos renginius skelbiama “Alke” http://alkas.lt/ (Molėtų 

romuva) ir viešinama kitais informaciniais kanalais, 
• Informacija apie Romuvos renginius skelbiama Romuva Lietuva facebook’o, 

Šeimų svirno, Saulės vartų, Devyniaragio, Panevėžio, Trakų FB puslapiuose, 
• Tautosakos vartų puslapyje http://tautosakosvartai.lt/ 
• Romuvos Krivė ir vaidilos teikė informaciją žiniasklaidai  
• “Skrajojančių ežerų” laidų cikle http://alkas.lt/?s=skrajojantys+e%C5%BEerai 
• Per 2019 metus ženkliai padidėjo informacijos apie Romuvą sklaida internetinėje 

spaudoje: palyginimui 2018 ir 2019 metais – 85 ir 141 publikacijos. 
 

II. Stiprinti organizacinę Romuvos struktūrą 

1. Stiprinami ryšiai tarp romuvų: 
• Nuo Krivio dienos paminėjimo Vilniuje 2017 metais kelionę po romuvas tęsia 

Krivio Jauniaus krivulė (šiemet aplankė Šeimos svirno romuvą), 
• Daugelis romuvų dalyvauja Molėtų romuvos rengiamoje Jorės šventėje 

Kulionyse, Lizdeikos romuvos rengiamoje Rasos šventėje Verkiuose, Trakų 
romuvos Perkūno šventėje Trakuose, Saulėgrįžos šventėje Vilniuje, 

• Romuvos padeda kūrenti Šatrijos amžinąją ugnį (Žygeivių Baltojo žalčio, Saulės 
vartų, Panevėžio, Gedimino romuvos), 

http://www.romuva.lt/
http://alkas.lt/
http://tautosakosvartai.lt/
http://alkas.lt/?s=skrajojantys+e%C5%BEerai


• Surengtas krivės susitikimas su Klaipėdos ir Palangos prigimtinio tikėjimo 
bendruomenėmis, 

• Panevėžio romuva susitiko su Šeduvos bendruomene, 
• Saulės vartų romuva pasipildė žmonėmis iš Kazlų  Rūdos ir Jūrės kaimo 

bendruomenių. 
 

2. Stiprinamas bendradarbiavimas su kaimyninėmis baltų religinėmis 
bendruomenėmis: 

• Surengta Baltų krivulė Punske rugsėjo 14-15 dienomis tema “Šventykla ir 
šventumas”, priimti bendradarbiavimo ir bendros veiklos nutarimai, 

• Padedama Latvijos Dievturiams rengti ateinančių metų ECER konferenciją 
Rygoje, 

• Bendradarbiaujama su Baltarusijos baltiškosios religijos atstovais teikdami 
informaciją www.svajksta.by, kviesdami į savo renginius, 

• Latvijos, Baltarusijos ir Lenkijos prigimtinių tikėjomo bendruomenių atstovai 
parengė paskaitas – pristatymus 2019 m. Romuvos stovykloje Romuvos kaime, 

• Merkinės romuva bendradarbiauja su prigimtinį tikėjimą išpažįstančiais prūsais.  
3. Nuolatos palaikomi  ir stiprinami ryšiai su giminingomis prigimtinio tikėjimo 

bendruomenėmis pasaulyje: 
• Palaikomas ir stiprinamas bendradarbiavimas su Indija – Romuvos vaidilos 

dalyvavo išvykoje į Indiją, pristatydami Romuvą keliose valstijose, Delyje, 
Haridvare - universitetuose, bendruomenėse (apie 40 susitikimų), 

• Bendradarbiaujama su Japonijos ambasada Lietuvoje: surengta ugnies apeiga 
ambasados svečiams, 

• Kas mėnesį dalyvaujama Europos etninių religijų kongreso tarybos posėdžiuose 
per Skype.  

III. Siekti Senovės baltų religijos pripažinimo tradicine:  

1. Vyko lobistinis darbą Seime dėl Romuvos pripažinimo.  
2. Sudaryta grupė darbui dėl Romuvos pripažinimo.  
3. Pateiktas ieškinys dėl Romuvos pripažinimo Europos žmogaus teisių teismui.   
4. Parengta peticija dėl Romuvos pripažinimo. 
5. Surengta Romuvos krivulė 2019-06-30, skirta aptarti tolesnius Romuvos pripažinimo 

veiksmų klausimus. 
6. Pateiktas skundas Seimo Etikos komisijai dėl Ž. Pavilionio šmeižto.  
7. Pateikti Romuvos duomenys administradiciam teismui, kuriam Ž.Pavilionis apskundė 

Etikos komisijos sprendimą  
8. Siekta ir sulaukta palaikymo Romuvos pripažinimui iš Religijotyrininkų draugijos 

Ataskaitas pateikė Alytaus, Anykščių, Dainos, Devyniaragio, Gedimino, Gulbinbalsių, Jotvingių, 
Kauno, Lizdeikos, Merkinės, Molėtų, Panevėžio, Ragučio, Saulės vartų, Šeimos svirno, Šiaurės 
Amerikos, Šventaragio, Titnagų, Trakų, Vilniaus, Žygeivių baltojo žalčio. 

 

http://www.svajksta.by/

