
SENOVĖS BALTŲ RELIGINĖS BENDRIJOS „ROMUVA“ 2020 m. 

 VEIKLOS ATASKAITA 

 

Romuvos veikla 2020 m. buvo vykdoma 3 kryptimis:  

I. Siekti Senovės baltų religijos pripažinimo tradicine; 
II. Stiprinti organizacinę Romuvos struktūrą;  
III. Skleisti visuomenėje baltų tikėjimo pažiūras ir vertybes.  
 

I. Siekti Senovės baltų religijos pripažinimo tradicine: 
 

1. Rugsėjo mėnesį parengtas iš išsiųstas atsakymas į EŽTT užklausą dėl Romuvos 
pripažinimo Europos žmogaus teisių teismui (Vilniaus romuva);  

2. Pateikti Romuvos duomenys administraciniam teismui, kuriam Ž.Pavilionis apskundė 
Etikos komisijos sprendimą Birželio 17 d. dalyvavauta ir liudyta Vilniaus apygardos 
administraciniame teisme dėl Seimo nario Ž. Pavilionio skundo  „Dėl Seimo nario Ž. 
Pavilionio pasisakymų“ apie senovės baltų religinę bendriją „Romuva“ (Vilniaus ir 
Lizdeikos romuvos). 
 

II. Stiprinti organizacinę Romuvos struktūrą: 
 

1. Stiprinami ryšiai tarp romuvų: 
• Surengtas krivės susitikimas su Trakų romuva. 

2. Stiprinami ryšiai su kitomis baltų tikėjimo bendruomenėmis 
• Romuvos padeda kūrenti Šatrijos amžinąją ugnį (Žygeivių Baltojo žalčio, Saulės 

vartų, Panevėžio romuvos); 
• Saulės vartų romuva surengė krivulę, į kurią pasikvietė ir Romuvos bendrijai 

nepriklausančias baltų tikėjimo bendruomenių atstovus. 
3. Kuriami Romuvų sambūriai, naujos romuvos ir teikiama joms metodinė/praktinė 

pagalba: 
• Surengtas krivės susitikimas su  Palangos ir Altonės prigimtinio tikėjimo 

bendruomenėmis (Vilniaus romuva). 
4. Stiprinamas bendradarbiavimas su kaimyninėmis baltų religinėmis 

bendruomenėmis: 
• Padėta surengti, skaityti pranešimai ir viešinta Latvijos Dievturių surengta 

nuotolinė Baltų krivulė, skirtą protėvių pagerbimo papročiams (Vilniaus, Molėtų, 
Gulbinbalsio romuvos); 

• Bendradarbiaujama su Baltarusijos baltiškosios religijos atstovais teikiant 
informaciją www.svajksta.by (Molėtų, Vilniaus romuvos). 

5. Palaikomi  ir stiprinami ryšiai su giminingomis prigimtinio tikėjimo 
bendruomenėmis pasaulyje: 

• Palaikomas ir stiprinamas bendradarbiavimas su Indija – vyksta nuotoliniai 
pokalbiai (Vilniaus romuva); 

http://www.svajksta.by/


• Dalyvaujama Europos etninių religijų kongreso tarybos posėdžiuose nuotoliniu 
būdu (Vilniaus romuva). 

6. Parengtas romuvos bendruomenės knygos pavyzdys (Trakų Romuva). 
 

III. Skleisti visuomenėje baltų tikėjimo pažiūras ir vertybes: 
 

1. Rengiamos kalendorinės šventės –Rasos šventė (9), Pavasario lygiadienis (2), Rudens 
lygiadienis, Sambariai, Baltų vienybės diena (13), Žolinės (1), Jorės (2, Vėlinių – Ilgių 
(5), Žiemos Saulėgrįžos (6), Pusiaužiemio (2), Perkūno (2) šventės ir kitiems dievams bei 
deivėms skirtos apeigos. Jas rengia dauguma romuvų. Dėl karantino daugelis švenčių 
apeigų buvo rengiamos mažesnės, draugų ar šeimos rateliuose. 
 

2. Įkuriamos ir globojamos šventvietės, alkakalniai, piliakalniai.  
• 16 romuvų globoja 41 šventvietę, piliakalnius, alkus; 
• Baigiamas rengti romuvų globojamų piliakalnių ir šventviečių sąvadas (Kauno 

romuva). 
3. Atliekamos šeimos švenčių apeigos. Surengtos 27 palaiminimo, 41 jungtuvės, 9 

laidotuvių apeigos; jas 2020 metais atliko Vilniaus, Gedimino, Panevėžio, Devyniaragio, 
Saulės vartų, Šeimų svirno, Molėtų ir Alytaus romuvų vaidilos.  

4. Atliekamos įšventinimo į romuvius apeigos (Molėtų, Panevėžio, Saulės vartų 
romuvos). 

5. Dalis renginių vyksta nuotoliniu būdu. Pirmą kartą buvo atliktos Saulėgrįžos – Kalėdų 
apeigos nuotoliniu būdu (Gedimino ir Trakų romuvų vaidilos). 

6. Vyksta baltų religijos ir kultūros mokymai, seminarai, stovyklos: 
• Skaitomos paskaitos, pranešimai baltų religijos ir kultūros temomis, visuomenei 

pristatoma Romuva (Anykščių, Gulbinbalsių, Lizdeikos, Kauno, Merkinės, Molėtų, 
Panevėžio, Saulės vartų, Šventaragio, Vilniaus, Titnagų romuvos), dalis jų vyko 
nuotoliniu būdu; 

• Surengta mažoji Romuvos stovykla Dvarciškėse (Vilniaus ir Devyniaragio romuvos); 
• Surengta stovykla vaikams prie Šatrijos (Žygeivių Baltojo žalčio romuva); 
• Metų pradžioje vyko kassavaitiniai apeiginiai dainavimai (Gedimino, Vilniaus, 

Panevėžio romuvos); 
• Surengta Saulės šventės stovykla (Saulės vartų romuva). 

 
7. Atliekamos ugnies – dievų ir protėvių pagerbimo - apeigos 

• Atliekamos ugnies apeigos miestų, miestelių švenčių metu (Anykščių, Alytaus, 
Vilniaus, Merkinės romuvos);  

• Kūrenama amžinoji ugnis Vilniuje Šventaragio ir Ragučio alkuose (prie Ragučio 
akmens, Pūčkoriuose ir Liepkalnyje nuolatos dega amžinoji ugnis) (Ragučio 
romuva); 

• Šventaragio romuva rengia susitikimus su besilankančiaisiais Šventaragio alke, 
aiškina Romuvos tikybos nuostatas ir apeigų prasmes;  

• Gedimino romuva kiekvieną ketvirtadienį užkuria Gedimino kapo aukurą 
Vilniuje; 



• Rengiamos pažintinės ugnies apeigos, dievaitavimai (Gedimino, Trakų, 
Gulbinbalsių, Molėtų, Saulės vartų, Vilniaus, Anykščių romuvos);  

•  Budima saugant Šatrijos ugnį, dalyvauta metinėje Šatrijos ugnies atgaivinimo 
šventėje (Panevėžio, Žygeivių baltojo žalčio, Saulės vartų, Vilniaus romuvos). 

8. Leidyba:  
• Išleistas Romuvos kalendorius (Kauno romuva); 

• Baigiamas rengti leidybai “Romuvos” žurnalas (Šventaragio, Vilniaus romuvos). 

9. Romuvai įteiktas Nacionalinis lygybės ir įvairovės apdovanojimas.  
Religijų ir įsitikinimų įvairovės apdovanojimas atiteko senovės baltų religinei bendrijai 
„Romuva“. Bendrija įvertinta už ryžtą ginti savo religinės bendrijos teises ir siekti valstybės 
pripažinimo. 

10. Paminėtos reikšmingos romuvai datos: www.romuva.lt patalpinta informacija apie 
Eugenijos Šimkūnaitės metus su nuorodomis.  

11. Romuvos veikla pristatoma virtualioje erdvėje: 
• Veikia Romuvos internetinis puslapis www.romuva.lt:  

Romuvos tinklapyje atidaryti nauji skyreliai: „Mano kelias į Romuvą“, “Iš krivio 
Jauniaus dienoraščių” (parengė Devyniaragio ir Vilniaus romuvos); 

• Pradėtas rinkti ir sudaryti Baltų dievų atvaizdų (skulptūrų, paveikslų) sąvadas, 
kuris bus patalpintas romuvos  tinklapyje (Kauno romuva); 

• Informacija apie Romuvos renginius skelbiama “Alke” http://alkas.lt/ (Molėtų 
romuva) ir viešinama kitais informaciniais kanalais; 

• Informacija apie Romuvos renginius skelbiama Romuva Lietuva, Šeimų svirno, 
Saulės vartų, Devyniaragio, Panevėžio, Šiaurės Amerikos, Trakų FB puslapiuose; 

• Sukurtas lietuvių ir anglų kalbomis įgarsintas dokumentinis filmas apie Romuvą ir 
Jorės šventę „Gyvo Žalio!“ / („Living green!“): LT https://youtu.be/fF8ttoA3yYg 
EN https://youtu.be/jCG793YJDMI (Molėtų romuva, Šiaurės Amerikos romuva); 

• Medžiaga apie Romuvos renginius talpinama Tautosakos vartų puslapyje  
http://tautosakosvartai.lt/ (garbės vaidila V.Kašinskas); 

• Romuvos Krivė ir vaidilos teikė informaciją žiniasklaidai (Vilniaus, Molėtų, 
Lizdeikos, Šeimų svirno, Gedimino romuvos). 
 

Ataskaitas pateikė Alytaus, Anykščių, Devyniaragio, Jotvingių, Gedimino, Gulbinbalsių, Kauno, 
Lizdeikos, Merkinės, Molėtų, Panevėžio, Ragučio, Saulės vartų, Šeimų svirno, Šiaurės 
Amerikos, Šventaragio, Titnagų, Trakų, Varėnos, Vilniaus, Žygeivių Baltojo žalčio romuvos.  

 

http://www.romuva.lt/
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	 Medžiaga apie Romuvos renginius talpinama Tautosakos vartų puslapyje  http://tautosakosvartai.lt/ (garbės vaidila V.Kašinskas);

