SENOVĖS BALTŲ RELIGINĖS BENDRIJOS KRIVULĖ
(toliau - KRIVULĖ)
PROTOKOLAS
Data: 2016-03-13,
Krivulės pradžia: 11:00 pabaiga: 18:30
Vieta: Krivio Jauniaus alkas A.Vivulskio 27-4, Vilnius
Krivulė pradėta Apeiga.
1. Stebėtojų tarybos informacija dėl Bendrijos romuvų ir vaidilų statuso
Stebėtojų Tarybos pirmininkė Eglė Plioplienė išvardino oficialiai registruotas Romuvas ir
oficialiai patvirtintus Vaidilas.
Yra 12 oficialiai įregistruotų Romuvų, kurias atstovauja 12 vaidilų, ir dar papildomai 8
vaidilos be romuvų – viso yra oficialiai priimtų į Bendriją 20 Vaidilų bei Krivė. Taigi
Bendrijoje viso yra 21 Vaidila, turintis teisę balsuoti.
Taip pat yra eilė pateiktų prašymų Romuvų tvirtinimui, kurių priėmimas – vienas iš šios
Krivūlės klausimų.
Informuojama, kad Krivūlei reikalingas Vaidilų rato kvorumas – 14 narių (2/3 iš 21).
Krivūlėje dalyvauja 17 vaidilų. Kvorumas yra. Krivūlės sprendimai yra teisėti.
(pilnas dalyvių sąrašas priede Nr. 1).
SVARSTYTA:
1. Krivulės pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas
Pasiūlyta išrinkti Krivulės pirmininkais Joną Vaiškūną ir Dalią Urbanavičienę, sekretoriumi –
Ireną Jankutę-Balkūnę, balsų skaičiavimo komisijos nariais – Rytį Markevičių, Astą
Valiukevičienę, Valdą Puką.
NUTARTA: 16 Už, 1 Susilaikė
Pirmininkaujantys: Jonas Vaiškūnas, Dalia Urbanavičienė
Sekretorius: Irena Jankutė - Balkūnė
Balsavimo/balsų skaičiavimo komisija: Rytis Markevičius, Asta Valiukevičienė, Valdas
Pukas.
2. Dienotvarkės patvirtinimas
Dėl to, kad dienotvarkė labai įtempta, Jonas Vaiškūnas siūlo dalyvių komentarus trumpinti ir
aptarti trukmę, kiek dalyviai kalba kiekvienu klausimu. Siūloma neviršyti 3 min arba 2 min.
Taip pat įvedama taisyklė, kad kalbėti gali tik turintis rankose istorinį Perkūno kirvelį.
Balsavimas dėl pasisakymų/replikų laiko trukmės:
3 min – 7 balsai
2 min - 10 balsų
NUTARTA: kalbama ne daugiau 2 min.
Atvykę svečiai išreiškė abejonę/pageidavimą balsuoti. Replikuojama dėl
formalaus/neformalaus bendravimo bendruomenėje.

Dalia Urbanavičienė dar kartą priminė prieš Krivulę elektroniniu būdu paskleistą išaiškinimą
kokiomis būtina vadovautis nuostatomis iš Statuto dėl Vaidilų statuso ir dėl Romuvų
patvirtinimo tvarkos. Balsuoja tik oficialiai įregistruotos Romuvos ir/ar Vaidilos (Vaidilės).
Jonas Vaiškūnas pristatė Krivulės dienotvarkę.
DARBOTVARKĖ:






Vaidilų nuostatų projekto svarstymas ir tvirtinimas
Siūlymai garbės vaidilos vardo suteikimui
Tikėjimo nuostatų (tiesų) projekto svarstymas ir tvirtinimas
Romuvų pareiškimų stoti į bendriją svarstymas ir tvirtinimas
Kiti klausimai

3. Senovės baltų religinės bendrijos Vaidilų nuostatų projekto
svarstymas ir tvirtinimas
Pristato Dalia Urbanavičienė. Siūloma svarstyti kiekvieną dokumento punktą atskirai.
Pastaba. Toliau protokole bus pateikiama jau redaguota projekto versija, atsižvelgiant į
Krivūlės dalyvių priimtus sprendimus. Pradinis svarstymui pateiktas projektas yra Priede Nr.
2.
Svarstymas ir tvirtinimas:
I skyrius. BENDRIEJI NUOSTATAI
1.1. Vaidilos yra Senovės baltų religinės bendrijos (toliau – Bendrija) dvasininkai. Vaidilos
(Vaidilės) statusas suteikiamas romuviams, ne jaunesniems kaip 21 metų amžiaus,
išmanantiems senosios baltų religijos pagrindus, įgijusiems sielovados ir dalyvavimo
Bendrijos apeigose patirties, sugebantiems tokioms apeigoms vadovauti. Vaidila (Vaidilė) turi
būti garbingu, sąžiningu, gerbiančiu protėvių papročius, siekiančiu darnos ir doros žmogumi.
Svarstoma: nuo kokio amžiaus priimama į Vaidilas. Pasiūlymai 18, 21, 25 metų ir neapriboti
amžiaus.
BALSAVIMAS:
 18 m - 0 balsų
 21 m – 8 balsai
 25 m – 7 balsai
 Neapriboti amžiaus – 2 balsai
NUTARTA: Vaidilos statusas suteikiamas romuviams, ne jaunesniems kaip 21 metų
amžiaus.
Kęstutis Račkaitis siūlo įrašyti į 1.1. punktą tokį sakinį: „Vaidilos mintys, žodžiai ir darbai yra
viena“.
BALSAVIMAS:
 Už – 6 balsai
 Prieš – 6 balsai

 Susilaikė – 5 balsai
Kai lygus balsų skaičius, sprendžia Krivė. Krivė - Prieš.
NUTARTA: Neįtraukti šio sakinio.
Vaclovas Mikailionis siūlo taisyti gramatiką.
NUTARTA: Visuotiniu pritarimu nuspręsta sutvarkyti viso dokumento gramatiką po
balsavimo (nekeičiant sąvokų ir prasmės).
1.2.
Vaidila privalo savo veikloje vadovautis Bendrijos statutu, Krivulės patvirtintomis
Tikėjimo nuostatomis (tiesomis), šiais Vaidilos (Vaidilės) nuostatais bei kitais Bendrijos
priimtais nutarimais.
NUTARTA: 1.2. punktui bendru sutarimu pritarti.
1.3.Romuvis (romuvė), siekiantis tapti Vaidila (Vaidile), ne mažiau kaip 2 (ar 3?)
metus turi būti Bendrijos nariu ir aktyviai dalyvauti kurios nors Romuvos
bendruomenės, priklausančios Bendrijai, veikloje.
Svarstoma, kiek metų kandidatas turi būti Bendrijos nariu. Pasiūlymai: 2 arba 3 metai.
BALSAVIMAS:
 2 m - 2 balsai
 3 m – 13 balsų
 susilaiko – 2 balsai
NUTARTA: Vaidilos statusas suteikiamas romuviams, kurie ne mažiau kaip 3 metus yra
Bendrijos nariai.
1.4.

Vaidilą (Vaidilę), remiantis bent dviejų vaidilų pagrįstais siūlymais ir Vaidilų rato
teikimu, patvirtina Krivulė, o patvirtintą Vaidilą (Vaidilę) įšventina Krivis (Krivė).

NUTARTA: 1.4. punktui bendru sutarimu pritarti.
1.5.

Vaidilos, atstovaudami Bendrijai, veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje,
taip pat gali veikti ir užsienyje, savo veiklą grįsdami tos šalies, kurioje veikia,
įstatymais.

NUTARTA: 1.5. punktui bendru sutarimu pritarti.
1.6.

Vaidilos (Vaidilės) vardas gali būti atimtas, jei asmuo šiurkščiai pažeidė Bendrijos
statutą, Tikėjimo nuostatas (tiesas) ir šiuos Vaidilų nuostatus, įvykdė sunkų
nusikaltimą. Asmuo pats gali atsisakyti Vaidilos (Vaidilės) vardo arba jo atsisakyti
tik laikinai, pagrįsdamas savo sprendimą svariomis priežastimis. Klausimas dėl
Vaidilos (Vaidilės) vardo atėmimo ar atsisakymo sprendžiamas Krivulėje slaptu
balsavimu, sprendimas priimamas ne mažiau kaip ¾ Krivulės narių balsais.

NUTARTA: 1.6 punktui bendru sutarimu pritarta
Patikslinti, ką reiškia „šiurkščiai pažeidė“.
BALSAVIMAS dėl viso I skyriaus „Bendrosios nuostatos“ patvirtinimo:
 Už – 16 balsų
 Prieš – 0 balsai
 Susilaikė – 1 balsas
NUTARTA: Patvirtinti I skyrių.

II skyrius. VAIDILŲ PAREIGOS IR TEISĖS
Vaclovas Mikailionis siūlo sujungti pareigas ir teises apibrėžiančius atskirus punktus į vieną.
Bendru sutarimu šiam siūlymui nepritarta.
2.1. Vaidilos (Vaidilės) pareigos:
2.1.1.
tobulinti sielovados įgūdžius, savarankiškai bei dalyvaujant dvasiniuose
ir moksliniuose seminaruose, gilinti savo žinias apie senovės baltų religiją,
svarbiausias tikėjimo tiesas, tradicines kalendorines ir šeimos šventes, rūpintis
tikybinių apeigų tobulinimu;
NUTARTA: 2.1.1. papunkčiui bendru sutarimu pritarta, geltonai paryškintą tekstą
ištrinti.
2.1.2.
vadovauti ir (ar) padėti atlikti šeimynines, kalendorines ir kitas
apeigas, skatinti romuvius gilintis į senovės baltų religiją, rūpintis tikėjimo
tiesų studijomis ir aiškinimu, ugdyti romuvius ir jų bendruomenes siekiant
dvasinio tobulėjimo;
NUTARTA: 2.1.2. papunkčiui bendru sutarimu pritarta
2.1.3.
skatinti, puoselėti ir skleisti baltų pasaulėjautos bei pasaulėžiūros
vertybes šeimose, bendruomenėse, visuomenėje, tautoje ir valstybėje, siekti,
kad viešpatautų santarvė, darna, žmoniškumas ir pagarba protėvių
tradicijoms, laiminti tautą ir eiti jos priešakyje mokant, kaip dera tikėti ir
gyventi, pagelbėti žmonėms gerais ir patikimais patarimais iškilus abejonėms
ar sunkumams;
NUTARTA: 2.1.3. papunkčiui bendru sutarimu pritarta
2.1.4.
teikti Krivulei tvirtinti jo (jos) suburtą ir (ar) vadovaujamą Romuvos
bendruomenę bei jos nuostatus, pildyti tos Romuvos bendruomenės knygą bei
kaupti kitą medžiagą, atspindinčią bendruomenės veiklą, teikti duomenis apie
bendruomenės veiklą Kriviui (Krivei), Vaidilų ratui ir Krivulei;
Iškeltas klausimas, kaip dažnai teikti duomenis Krivei? Siūloma palikti neapibrėžta, palikti
erdvės.
NUTARTA: 2.1.4. papunkčiui bendru sutarimu pritarta
2.1.5.
tęsiant (pataisyti į tęsti) protėvių paprotinį paveldą ir puoselėjant vietos
šventviečių gyvybingumą, kartu su savo atstovaujama bendruomene prižiūrėti
senus ar naujai įkurtus alkus bei kitas šventvietes;
NUTARTA: 2.1.5. papunkčiui bendru sutarimu pritarta
2.1.6.

rūpintis Bendrijos, tautos ir valstybės gyvastimi.

NUTARTA: 2.1.6. papunkčiui bendru sutarimu pritarta
2.2. Vaidilos (Vaidilės) teisės:
2.2.1.
turėti padėjėjus, ugdytinius – Vaidilučius ir Vaidilutes, siekiančius
Vaidilos (Vaidilės) vardo;
NUTARTA: 2.2.1. papunkčiui bendru sutarimu pritarta
2.2.2.
dalyvauti bendruose vaidilų pasitarimuose, vaidilų ir atskirų Romuvų
bendruomenių rengiamose apeigose (pridėti „ir kituose renginiuose“);
Vidmantas Velička siūlo papildymą papunktyje 2.2.2: “turi teisę gauti Vaidilų rato priimamus
sprendimus ir Krivulių protokolus“.

NUTARTA: 2.2.2. papunkčiui bendru sutarimu pritarta, pridedant “[apeigose] ir kituose
renginiuose, gauti Vaidilų rato priimamus sprendimus ir Krivuliųprotokolus”
2.2.3.
teikti siūlymus Vaidilų ratui ir Kriviui (Krivei) dėl Bendrijos veiklos
tobulinimo;
NUTARTA: 2.2.4. papunkčiui bendru sutarimu pritarta.
2.2.4.
skleisti baltų religijos mokymą, ugdant romuvius, rengiant vaidilas ir
baltų religijos mokytojus.
NUTARTA: 2.2.4. papunkčiui bendru sutarimu pritarta
Laimutis Vasilevičius siūlo įdėti Vaidilos teisę šalinti prasižengusius romuvius iš
bendruomenės. Nutarta tokį punktą įtraukti į Pavyzdinius romuvų bendruomenių nuostatus,
kuriuos dar reikia parengti.
Pasiūlyta įterpti nuostatą, kad nesutarimus tarp vaidilų reikia spręsti Vaidilų rate. Pritarta tokį
punktą įtraukti į IV skyrių BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.
BALSAVIMAS dėl viso II skyriaus patvirtinimo:
 Už – 15 balsų
 Prieš – 0 balsai
 Susilaikė – 2 balsai
NUTARTA: Patvirtinti II skyrių.
III. GARBĖS VAIDILA (VAIDILĖ)
3.1.Atsižvelgiant į Romuvų bendruomenių ir/ar vaidilų siūlymu ir Krivio (Krivės)
teikimu baltų religijos plėtrai ir sklaidai nusipelniusiems asmenims Krivulė gali
suteikti Garbės vaidilos (Garbės vaidilės) vardą. Garbės vaidilų vardas gali būti
suteikiamas ir ne Romuvų bendruomenių nariams.
Pateiktas siūlymas įtraukti, kad Garbės vaidilų kandidatūros teikiamos Romuvų pasiūlymu ir
pritarus Krivei.
NUTARTA: 3.1. punktui bendru sutarimu pritarta (pridedant papildymą, pažymėtą
geltonai)
3.2. Garbės vaidilų vardą turintys asmenys kviečiami atvykti į Bendrijos Krivulės, Vaidilų rato
ir kitus Bendrijos renginius, turi teisę juose pasisakyti bet kuriuo svarstomu klausimu, tačiau
neturi balsavimo teisės.
NUTARTA: 3.2. punktui bendru sutarimu pritarta
BALSAVIMAS dėl viso III skyriaus patvirtinimo:
 Už – 15 balsų
 Prieš – 0 balsai
 Susilaikė – 2 balsai
NUTARTA: Patvirtinti trečią skyrių.
IV skyrius. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Vaidilų sąrašas saugomas Bendrijos būstinėje, už jo tvarkymą atsakingas Krivis (Krivė).
4.2. Šiuos Vaidilų nuostatus tvirtina ir keičia Krivulė.
Diskusija:

Siūloma įterpti Laimučio pasiūlymą dėl nesutarimų tarp vaidilų sprendimo. Pasiūlyta: „Esant
nesutarimams/ginčams tarp Vaidilų teikti Stebėtojų tarybai. Stebėtojų taryba teikia
nesutarimus/ginčus Vaidilų ratui, kuris priimtų galutinį sprendimą“. Kita nuomuonė – teikti
tiesiai Vaidilų ratui.
Balsuojama kaip sprendžiami ginčai tarp Vaidilų:
 Su Stebėtojų taryba - 5
 Tiesiai Vaidilų ratui - 11
 Susilaiko - 1
NUTARTA: Papildyti IV skyrių pries paskutinį punktą įterpiant naują: “Nesutarimus,
kylančius tarp vaidilų, svarsto Vaidilų ratas”.
BALSAVIMAS dėl viso IV skyriaus patvirtinimo:
 Už – 14 balsų
 Prieš – 1 balsai
 Susilaikė – 2 balsai
NUTARTA: Patvirtinti baigiamąjį IV skyrių, pridedant punktą dėl vaidilų ginčų
sprendimo.
Prieš balsuojant dėl Vaidilos nuostatų, Valdas Rutkūnas replikuoja, kad prieš rengiant
dokumento projektą nepadaryta jokia analizė, koks santykis su kitų religijų nuostatomis.
Valdas teigia, kad perskaičius tokius nuostatus, nemato surišimo su mūsų gyvenimu, viskas
labai aptaku ir žmonėms nėra motyvacijos tapti Vaidila.
Nijolė Balčiūnienė ir Laimutis Vasilevičius atsako, kad buvo svarstoma ir buvo atsižvelgiama
į Bendrijos statuto nuostatą, kad Bendrijai būtina parengti Vaidilų nuostatus. Todėl siūlo
balsuoti už visą aptartą dokumentą, kurio iki šio labai trūko, o paskui galima bus jį dar
tobulinti kitose Krivulėse.
BALSAVIMAS dėl Senovės baltų religinės bendrijos Vaidilų nuostatų patvirtinimo:
 Už – 16 balsų
 Prieš – 1 balsai
 Susilaikė – 0 balsų
NUTARTA: Patvirtinti Senovės baltų religinės bendrijos Vaidilų nuostatas.
PASIŪLYMAS: Dalia Urbanavičienė siūlo, kad toliau kitai Krivulei reikia parengti Vaidilų
rato darbo tvarką.
BALSAVIMAS: ar reikia Vaidilų rato darbo tvarkos?:
 Už – 16 balsų
 Prieš – 0 balsai
 Susilaikė – 2 balsai
NUTARTA: Pradėti rengti Vaidilų rato darbo tvarką.
PASIŪLYMAS: Dalia Urbanavičienė siūlo, kad reikia parengti pavyzdinius Bendruomenių
nuostatus.
NUTARTA: Bendru sutarimu pritarta.
** PERTRAUKA**

Kvorumo perskaičiavimas po pertraukos.
Po pertraukos išvyko 3 vaidilos:
Dėl svarbių priežaščių turėjo išvykti Rita Černiauskienė (oficialiai įgaliojo balsuoti Dalią
Urbonavičienę) bei Audronė Jodkonė (oficialiai įgaliojo Mariją Pečkienę).
Taip pat išvyko Valdas Rutkūnas. Valdas išeidamas replikavo, kad jaučiasi pažemintas Jono
Vaiškūno komentarų ir prašė tai pažymėti protokole. Oficialaus įgaliojimo balsuoti niekam
nepaliko.
Balsavo teisę turi 16 Krivulės dalyvių. Kvorumas yra.
Pasiūlymas:
Dalia Urbanavičienė siūlo peržiūrėti aktyvius baltų tikėjimo propaguotojus ir paskatinti
jungtis prie Bendrijos, siekti vaidilos vardo, padėti dėl naujų romuvų registracijos. Visi
palaiko. Nebalsuojama, yra bendras pritarimas.
4. SENOJO BALTŲ TIKĖJIMO NUOSTATŲ (TIESŲ) projektas. Svarstymas ir
tvirtinimas.
Pristato vaidilė Dalia Urbanavičienė.
Pačios nuostatos buvo sudarytos remiantis Jono Trinkūno surašytais ir įvairiuose leidiniuose
paskelbtais tekstais. Atsirado įžanga, prie kurios rengimo prisidėjo Dainius Razauskas, ir šiek
tiek patikslinta pačios nuostatos.
Inija Trinkūnienė šias nuostatas aptarė Pasauliniame Religijų kongrese. Pastaba buvo tik dėl 7
punkto, nes tai universali, o ne Romuvos nuostata.
Pastaba. Toliau protokole bus pateikiama jau redaguota projekto versija, atsižvelgiant į
Krivūlės dalyvių priimtus sprendimus. Pradinis svarstymui pateiktas projektas yra Priede Nr.
2.
Svarstymas ir tvirtinimas:
ĮŽANGA
Tikėjimo esmė yra Šventybės pajauta. Žmogaus dvasinio gyvenimo tikslas – pažinti
Šventybę, įsileisti ją į savo gyvenimą, nuolat dvasiškai augti pačiam ir ugdyti kitus. Senasis
baltų tikėjimas yra visavertis ir tinkamas priemonė būdas Šventybei tikrovėje pažinti ir gyvam
santykiui su Šventybe nustatyti.
Senovės baltų religija yra svarbi Lietuvos istorinio, dvasinio ir visuomeninio palikimo
dalis. Lietuvių dvasinė tradicija buvo tiesiogiai perimta iš vyresniųjų tėvų ir protėvių,
tiesiogiai perduodant iš kartos į kartą ir toliau kūrybiškai plėtojama, ji įkūnyta senuosiuose
lietuvių religijos ir mitologijos šaltiniuose, tautosakoje, dainose, papročiuose, lietuvių kalboje
ir t.t.
Pagrindinės tikėjimo nuostatos (tiesos) perduodamos tiek gyvosios tradicijos būdu, tiek
rašytine forma. Gyvosios tradicijos būdu perduodamos tiesos atitinka tam tikra pasaulėjauta
pagrįstų nuostatų visumą, gyvuojančią žmonių kasdieniniame gyvenime, o surašytosios yra
kaip glausta jų santrauka.
Diskusija, pasiūlymai, replikos:
Vaclovas: išbraukti „Tikrovėje“. Ir nereikia pirmos pastraipos.

Kęstutis: Pirma pastraipa. Šventybė – religijotyrininkų terminas. Siūlo keisti „šventybė“
į „dievas“. Taip pat „tikėjimas“ naudojamas Gedimino tik kalbant apie krikščionybę.
Nijolė: „Šventumas“ yra svarbi sąvoka, ją būtina palikti.
Vaclovas: „Ar mes esame „šalia“ šventybės. Kur ją reikia įsileisti?“
Algimantas: Perimta iš vyresniųjų: pakeisti „tėvų ir protėvių“
Išbraukti „lietuvių“ kalbant apie šaltinius.
„Priemonė“ pakeisti į „būdas“.
NUTARTA: bendru sutarimu pritarti Įžangai.
1. Pasaulis yra visuotinai gyvas. Gyvybę suprantame plačiau, negu tik biologinę
gyvybę – gyva yra saulė, vanduo, medis, gyvas akmuo ir pan. Gyvybę reikia gerbti ir mylėti,
todėl požiūris į pasaulį turi būti pagarbus. Baltų religija – gyvybę tausojanti religija.
NUTARTA: bendru sutarimu 1-ai tiesai pritarti.
2. Pasaulis yra darnus, bet ši darna nėra pastovi. Darną būtina palaikyti, kurti ir
plėtoti. Darna yra senosios baltų kultūros ir religijos pagrindas. Darnai būdinga pusiausvyra,
ji gimsta tuomet, kai sąveikauja skirtingos darną kuriančios jėgos. Darnos siekiama gamtos ir
žmogaus dermėje.
Darna tarp žmonių – tai gebėjimas sutarti, gyventi, dirbti ir kurti kartu. Tokia dermė yra
laimės pagrindas. Ypač svarbi šeima, kurioje reikia siekti šeimos narių meilės ir pagarbos,
saugoti šeimos židinį. Taip pat svarbu puoselėti darnius santykius giminėje, bendruomenėje ir
tautoje, jausti darnų ryšį su protėviais.
Dalia Urbanavičienė siūlo pataisytą redakciją: „Kur įsitvirtina darna, ten atsiranda gėris, todėl
darną būtina palaikyti, kurti ir plėtoti“. Išimti gėrio ir blogio sąvokas. Valdas Pukas siūlo
trumpinti nuostatas ir remiasi Jonu Trinkūnu: pvz., iš pradžių tiesą įvardyti „Pasaulis yra
darnus“.
NUTARTA: bendru sutarimu pritarti pataisytai 2-os tiesos redakcijai.
3. Šventybę įkūnija dieviškosios galios. Tai Dievas (Praamžius, Sotvaras ...),
Perkūnas, Laima, Žemyna, Gabija, Veliuona, Vėlinas ir visi kiti dievai bei deivės. Pasaulis
yra įvairus, jame veikia daugybė jėgų ir dievybių, tad žmonės laikydamiesi papročių
pasirenka, kas jiems arčiau ir mieliau. Dievybės yra susijusios su gamta, kai kurie Dievai ir
Deivės – su tam tikra vietove, vietiniais papročiais, netgi su istoriniais įvykiais. Prisidėdamas
prie darnos kūrimo, ir pats žmogus įgauna dieviškumo.
Laimutis Vasilevičius siūlo įdėti Vėliną, kuris krikščionybės įtakoje nužemintas. Krivė
siūlo – Veliuoną. Kitų dievų nutarta netraukti, o įvardinti „visi kiti dievai bei deivės“.
Diskusija dėl nuostatos: ar turi būti tiesos pradiniame įvardijime „Dievas“, ar „Dievai ir
Deivės“ ar „dieviškosios galios“.
BALSAVIMAS dėl pagrindinio teiginio:
 Šventybę įkūnija Dievai ir Deivės - 6 balsai
 Šventybę įkūnija dieviškosios galios – 9 balsai
 Šventybę įkūnija Dievas – 1 balsas
NUTARTA: Šventybę įkūnija dieviškosios galios.

BALSAVIMAS dėl Praamžiaus ir Sotvaro įvardinimo nuostatose:
 Turi būti Praamžius ir Sotvaras (skliausteliuose) - 9 balsai
 Turi būti Praamžius ir Sotvaras (be skliaustelių) – 3 balsai
 Ištrinti Praamžių ir Sotvarą – 2 balsas
NUTARTA: Palikti skliausteliuose.
NUTARTA: bendru sutarimu pritarti pataisytai 3-ios tiesos redakcijai.
4. Pasaulis yra amžinas, nuolatos kuriamas amžinųjų dieviškųjų galių. Amžina yra
tai, kas atsinaujina, sukasi nenutrūkstamame gamtos virsmų rate. Šiame rate persipina
gamtos ir žmogaus gyvenimo vyksmai. Pasaulio darną ir gyvąją būtį sukuria Dievų ir Deivių
darna, skirtybių sąveika, kurią išreiškia du dievai – Dievas (šviesos ir gyvybės galia) ir
Velinas (tamsos ir mirties galia).
Diskusija dėl tikslinimo, ką atstovauja Dievas, ir ką Velinas. Argumentuojama, kad
plačiau tai visuomenei gali būti neaišku. Bendrai nutarta patikslinti skliausteliuose. Diskusija
dėl teiginio „du dievai“ ir darnos kūrimo susiaurinimo.
BALSAVIMAS dėl teiginio „du dievai“ palikimo sakinyje:
 Palikti - 0 balsų
 Išbraukti „du dievai“ – 11 balsų
 Susilaikė – 5 balsai
NUTARTA: žodžius „du dievai“ išbraukti.
NUTARTA: bendru sutarimu pritarti pataisytai 4-osios tiesos redakcijai.
5. Šventumas reiškiasi per gamtą. Mūsų tautą, jos žmones augina
Žemė. Gimtoji Žemė yra šventa, be jos tauta negali išgyventi ir išlikti
gerbiama šventa ugnis, šventi medžiai, žolynai, upės, ežerai, šaltiniai,
gyvūnai ir kita, nes jie yra Dievų tarpininkai, pasireiškiantys šventame
erdvėje.

ir auklėja gimtoji
savimi. Taip pat
akmenys, kalnai,
laike ir šventoje

Dalia Urbanavičienė siūlo įtraukti ugnį. Bendrai patikslinama nuostata.
NUTARTA: bendru sutarimu pritarti 5-osios tiesos pataisytai redakcijai.
6. Žemiškasis gyvųjų ir anapusinis mirusiųjų pasauliai yra vienovėje. Protėviai
padeda gyviesiems ir suteikia stiprybės. Gyvieji ir mirusieji susitinka apeigose, maldose ir
kitais būdais. Už savo būtį, Tėvynę, kalbą ir kitas paveldėtas vertybes, esame dėkingi
protėviams, todėl juos nuolat prisimename ir reiškiame meilę ir pagarbą. Mirtis yra
dėsningas gamtos, taip pat ir žmogaus, virsmas. Mirštant kūnui siela išlieka pereidama į kitą
būtį. Po mirties vėlė keliauja pas protėvius į Dausas.
Siūloma pakeitimų, nes pasiūlyta pradžia („Protėvių gerbimas“) nėra tikėjimo tiesa.
Diskusija ir nuostatos tikslinimas.
NUTARTA: bendru sutarimu pritarti pataisytai 6-osios tiesos redakciją.
7. Žmogus iš prigimties yra doras. Prigimtinę dorą palaikome papročiais ir tikėjimu.
Svarbiausias dorovės teiginys – elgtis su kitu taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Tai
prievartos vengimas, nesavanaudiška meilė ir užuojauta visoms gyvoms būtybėms, pagarba

vyresniems. Tokią dorovę vadiname žmoniškumu, nes žmogaus prigimtis yra gera. Žmogus
dvasiškai tobulėja, gyvendamas teisingai ir nesavanaudiškai.
Tikslinama redakcija, pagal pasiūlymus.
NUTARTA: bendru sutarimu pritarti pataisytai 7-osios tiesos redakcijai.
BALSAVIMAS: ar pritariama Senojo baltų tikėjimo nuostatoms:
2. Už – 15 balsų
3. Prieš – 0 balsai
4. Susilaikė – 1 balsas
NUTARTA: Senojo baltų tikėjimo nuostatos (tiesos) patvirtintos.
5. Romuvų pareiškimų stoti į bendriją svarstymas ir tvirtinimas
Pristato Inija Trinkūnienė.
Turime 7 prašymus.
Balsavimas dėl Romuvų priėmimo stoti į Bendriją:
 Šventaragio Romuva. Eugenijus Martinkus Už
 Ragučio Romuva. Sigita Lesinskienė
Už
 Lizdeikos Romuva. Nijolė Balčiūnienė
Už
 Žaliakalnio Romuva. Kęstutis Račkaitis
Už
 Akmenės Romuva. Valdas Chockevičius Už
 Sargelių Romuva. Daiva Šeškauskaitė
Už
 Titnagų Romuva. Eglė Plioplienė
Už

16 Prieš 0 Susilaikė 0
16 Prieš 0 Susilaikė 0
16 Prieš 0 Susilaikė 0
16 Prieš 0 Susilaikė 0
16 Prieš 0 Susilaikė 0
14 Prieš 0 Susilaikė 2
16 Prieš 0 Susilaikė 0

NUTARTA: Patvirtintas aukščiau išvardytų Romuvų priėmimas į Bendriją.
Siūloma bendruomenes priimti, o įsigalioja narystė Bendrijoje nuo kiekvienos bendruomenės
nuostatų pateikimo Krivei datos.
Inija patvirtina, kad bus tipiniai, pavyzdiniai nuostatai. Neturėtų būti daug darbo
bendruomenėms rengiantis ir tvirtinantis nuostatus.
6. Vaidilų rato svarstymas ir tvirtinimas
Inija Trinkūnienė siūlo į Vaidilų ratą paskirti žmones, kurie turi pakankamai laiko, gali
naudotis Skype. Dabar dažnai nesusidarius kvorumui, nevyksta darbas.
Krivė siūlo Vaidilų ratą sudaryti iš 9 narių, bet dabar patvirtinti 7 narius, o 2 vietas palikti
naujiems nariams iš naujai priimtų bendruomenių (priimant juos kaip vaidilas kitos Krivūlės
metu).
Inija teikia kaip kandidatus Vaidilų ratui šiuos Vaidilas: Jonas Vaiškūnas, Valdas Pukas,
Laimutis Vasilevičius, Eglė Plioplienė, Dalia Urbanavičienė, Nijolė Balčiūnienė, Vidmantas
Velička.
BALSAVIMAS: Patvirtinti Vaidilų ratą iš 7 (plius 2) Vaidilų pagal Krivės pasiūlytą
sąrašą:
5. Už – 13 balsų
6. Prieš – 0 balsai
7. Susilaikė – 2 balsai
NUTARTA: Patvirtintas Vaidilų Ratas.

7. Stebėtojų Taryba.
Šiuo metu Stebėtojų Taryboje yra Eglė Plioplienė, Valdas Pukas ir Irena Jankutė – Balkūnė.
Valdas Pukas prašo jį atšaukti iš Stebėtojų Tarybos.
Eglė Plioplienė siūlo Laimutį Vasilevičių, o Inija Trinkūnienė - Gintarą Matkevičių. Siūloma
abu priimti į Stebėtojų Tarybą.
BALSAVIMAS: Siūloma: vietoje Valdo Puko į Stebėtojų tarybą skirti Gintarą
Matkevičių ir papildomai priimti Laimutį Vasilevičių.
8. Už – 13 balsų
9. Prieš – 0 balsai
10. Susilaikė – 2 balsai
NUTARTA: Paskirti Gintarą Matkevičių ir Laimutį Vasilevičių į Stebėtojų Tarybą šalia
jau esančių narių Eglės Plioplienės ir Irenos Jankutės-Balkūnės.

8. Kita
Vytautas Musteikis prašo sustabdyti jo Vaidilos statusą.
Nėra kvorumo, nes prieš pateikiant tokį prašymą išvyko Kauno Romuvos atstovai. Atidėta
kitai Krivūlei.
Taip pat atidedamas Garbės Vaidilos klausimas.

Krivūlės pirmininkai

Jonas Vaiškūnas
Dalia Urbanavičienė

Sekretorė

Irena Jankutė-Balkūnė

