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DEL BALTU VIENYBES DIENOS, PILIAKALNIUATMINTINAIS 2017 METAIS

PAMINEJIMO

Etnines kultlros globos taryba (toliau-Taryba), kartu su etnografiniq regionq,-
Auk5taitijos, Zemaitijos, Dzfikijos (Dainavos), Suvalkijos (Slduvos), MaZosios Lietuvos
regioniniq tarybq nariais ir etnines kultlros puoseletojais dia Lietuvoje, Latvijoje ir etnindse
Zemese bei kituose Pasaulio kra5tuose kviediame drauge pamineti Piliakalniqratmintinus metus
ir at5vgsti istoring Baltq vienybes dien4, rugsejo 22 -qyq kalendoring Rudens lygiadienio
Sventg.

Lietuvos Respublikos Seimas, atsiZvelgdamas i tan, kad piliakalniai, prie jq
esandios gyvenvietes, Sventvietds, kapinynai, pilkapiai, senieji keliai yra lietuviq tautos
tapatum4 stiprinandios vertybes, ir i tai, kad daugelio jq reik5me iki Siol neisis4moninta, o
apsauga nepakankama, nutare 20 1 7-uosius paskelbti Piliakalniq metais.

Taryba pagal savo kompetencij4 su vyriausybinemis ir visuomenindmis
institucijomis aktyviai dalyvauja tiek Piliakalniq, tiek Tautinio kostiumo bei kitq atmintinq
metq minejimq programose. Taryba kviedia visuomenq aktyviau paLinti, tausoti ir isis4moninti
mDsq proteviq paliktos unikalios kultDros Rytrl Europoje prasmg, skatinant vietos
bendruomeniq aktyvesni dalyvavim4 Sios kult[ros dalies suvokime, pabreLiant ne tik
materialiEj4 jos pusg (piliakalnis, piliavietd, prieSpilis, forlifikaciniai irenginiai), bet ir dvasing -

per tarmg, kalb4, vietovardZius, dainas, mitologij4, tautosak4, baltiSk4 simbolik4. Taryba su

parlneriais 2017 sausio 27 d. iSkilmingu renginiu ir prasmingu seminaru ,,Vietinds
bendruomends ir piliakalniai, bendrakultUrinis rySys ir tradicijos" atidare Piliakalniq ir Tautinio
kostiumo metus Silales rajone, Medvegalyje ir Siauduvoje. Sio seminaro metu iSgirdome graZiq

sektinq vietos bendruomeniq, visuomeniniq organizacijq, mokyklq pavyzdLi4, kai pasirinkti ir
globojami bei priZiDrimi piliakalniai, kur Svendiamos kalendorinds, regionines, valstybines
Sventes. Bet didele dalis jq yra dar primirStq, nelankomq. Pasitinkant Lietuvos valstybes
atk[rimo Simtmedio paminejim4 prisimintina, kad 1918 m. Lietuvos valstybes signatarai ir kiti
klrejai XIX-XX amZi1 sanduroje ant (ir prie) piliakalniq semesi ryZto ir kurybiniq galiq
blsimam mDsq modernios valstybes rlmui.

PaZymetina, kad Baltq vienybes dienos paminejimo pagrindu tapo Saules mrl5io
1236 metq rugsejo 22 pergales diena. Tai viena pirmqjq baltq - Zemaidiq, Zemgaliq gendiq

didZiqjq pergaliq, kurios metu kunigaikSdio Vykinto vedama jungtine kariuomene sutriuSkino
Livonijos (Kalavijuodiq) ordin4 ir parode ryLtE ginti savo Zemes. 2000-aisiais metais Lietuvos
ir Latvijos seimai Saules mDSio - rugsejo 22 dienq paskelbe Baltq vienybes diena (latv. Baltu
vienTbas diena)- ji tapo Lietuvos atmintina diena, o Latvijoje - valstybine Svente. Si diena tapo
gera proga broli5kq lietuviq ir latviq tautq draugystei, bendriems renginiams, o Siemet dar ir
pilietiSka iLanga 2018 metais pasitinkant atkurlq valstybiq Simtmedio paminejimus.

Nuo 2005 m. rugsejo 22 d. Zemaitijoje pradeta rengti Baltq vienybes )Bnies
s4Sauka tarp Girnikq, Satrijos ir Sprldes piliakalniq. Sios s45aukos pradininkai buvo Siauliq



gamtos ir kultlros paveldo apsaugos klubas ,,Aukuras", Zemai1ir4 kultlros draugija, Varniq

iegioninio parko direkcija. Si graZi kulturine-pilietine akcija plediasi. 2009 m. vienybes ugnis

de-ge ant 6f-iq tietuuori, tatriijos ir kitur piliacalniq ir kalnq, 2016 m.- 180 vietq. Si kulturine

at<cila iSsipleie i lietuviq etnines Zemes Lenkijoje, Baltarusijoje, pasiekd kitas uZsienio

valsiybes kur gyvena lietuviq, latviq bendruomeniq nariai, kiti balti5kos kultDros gerbejai.

2017 m. rugsejo 22 d. 20-21 valand4 vyks Baltq vienybes ugnies s4Sauka, kuri

apjungs piliakalnius ir su baltq istorija susijusias vietas Lietuvoje, Latvijoje, Baltarusijoje,

Lenkrjoje bei kitose Salyse. Siekiant paLymeti istorines datos svarb4 ir Piliakalniq metq

reikSmingum4 kviediame prisijungti prie Sios,,Aukuro" klubo akcijos (registruotis Zr.:

nttp:ltwww.aukuras.ltlsasauka/) Lietuvos savivaldybes, senilnijas, vietos bendruomenes ir
draugijas, vidurinio lavinimo ir auk5tqjq mokyklq bendruomenes, Lietuvos Sauliq s4iung4, jos

terito;inius skyrius, Lietuvos kariuomeng, istaigas t organizacijas. Taryba kviedia saugoti,

iSmintingai tvarkyti, daLniat burtis ant (prie) piliakalniq kasdienybeje ir per Sventes, kurios

stiprintq bendrysies jausm4 su savo bendruomene, istorija ir gamta, ugdytu pilietiSkumo ir
meiles jausm4 Tevynei Lietuvai.

Taryba ypatingai kviedia Lietuviq Pasaulio bendruomeniq, j.l Kra5tq

bendruomeniq atstovus ir pavienius atstovus iSnaudoti 5i4 Baltq dien4 susiejimui, bendrystei,

draugystei lietuvi5kos-balti5kos tapatybes stiprinimui, kult[ros sklaidai toli nuo Lietuvos.

Taip pat Taryba ragina Lietuvos radij4 ir televizij4 bei regionines informacijos

Ziniasklaidos atstovus aktyviau prisideti prie didZiuosiuose regioniniuose, rajoniniuose

miestuose ir seniDnijose vykstandiq renginiq, skirtq Baltq vienybes dienai, vieiinimo.
Daugiiu informacijos apie tai, kaip pasiruoSti ir Svgsti bei dalyvauti Baltq

vienybes ugnies s45aukoje, kur ir kaip galima kurti ugni, kokios galetq buti Sventes scenarijaus

dalys rasite ,,Aukuro" klubo svetaindje: ( http://www.aukuras.ltlsasauka/).
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