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Projektas įgyvendintas pagal Ignalinos rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamos Ignalinos rajono kaimo ir 
žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. II prioriteto priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų 
tęstinumas“ 

Projektą įgyvendino Folkloro klubas „Čiulbutė“ 

Projektui skirta 8 499 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos 
valstybės biudžeto lėšų 

Projekto vykdytojas prie 
projekto prisidėjo 

savanoriškais darbais 

Įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2020 m. sausio 31 d. iki 2021 m. kovo 31 d. 

 
Folkloro ansamblis „Čiulbutė“ – vienintelis meno mėgėjų kolektyvas Ignalinos rajone, atliekantis 

autentišką Ignalinos krašto folklorą, puoselėjantis šio krašto tradicinę kultūrą. Nepriklausomas, tik klubo 
narių entuziazmo ir pastangų dėka gyvuojantis ansamblis atstovauja Ignalinos kraštui, Rytų Aukštaitijos 
regionui bei lietuvių genčiai ir Ignalinos vardą grasina Pasaulio lietuvių Dainų šventėse, respublikiniuose ir 
tarptautiniuose folkloro festivaliuose, bendruomenių susiėjimuose. Per metus kolektyvas dalyvauja ir pats 
organizuoja apie 20 renginių. Kolektyvo nariai savo lėšomis įsigijo XIX a. pabaigos tautinius kostiumus. Bet 
didelę dalį ansamblio repertuaro sudaro senosios vienbalsės dainos ir sutartinės, menančios baltų kultūros 
laikus. Ansamblis, siekdamas tęsti tradicinės kultūros puoselėjimą ir tinkamą jos pristatymą, parengė projektą, 
kuris padėjo įsigyti autentiškus lietuvių genties V-VIII a. archeologinius kostiumus. Iš viso buvo įsigyti 13 
moteriškų, 4 vyriški ir 2 vaikiški kostiumai. Prie vietos projekto kolektyvo nariai prisidėjo savanoriškais 
darbais, patys pagamindami svarbias kostiumų dalis: megztas vilnones kojines ir odines nagines. 

Projekto įgyvendinimo metu ansamblis „Čiulbutė“ susidūrė su COVID-19 pandemijos padariniais. 
Nemažai nerimo sukėlė draudimai organizuoti renginius. Nebuvo aišku, ar pavyks įgyvendinti projekte 
numatytas veiklas. Tačiau draudimų atlaisvinimo laikotarpiu kolektyvui dalyvavo 7 renginiuose. Liepos 6 d. 
Vidiškėse ansamblis giedojo Lietuvos himną jau pasipuošęs naujais rūbais. Liepos 24-25 d. svečiavosi 
Dzūkijos nacionalinio parko organizuojamame folkloro festivalyje „Subatėlės vakarėly“ ir koncertavo trijuose 
festivalio koncertuose Margionių, Marcinkonių ir Žiūrų kaimuose. Rugpjūčio 8-9 d. vyko į Druskininkuose 
surengtą neeilinį Dainavos krašto folkloro festivalį. Rugpjūčio 14 d. dalyvavo ypatingame sutartinių vakare 
prie Stelmužės ąžuolo, o rugpjūčio 15 d. – Medkopio pabaigos šventėje Stripeikių bitininkystės muziejuje. 
Rudenį ansamblis „Čiulbutė“ pasitiko sukdamas sutartinių ratą Salų II etnografiniame kaime ir Pasvalyje 
šurmuliavusioje sutartinių šventėje „Sutarjėla“. Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie folkloro ansamblio 
„Čiulbutė“ veiklos stiprinimo, kolektyvo nariu domėjimosi tradicine Ignalinos krašto kultūra, jos išsaugojimo 
ir perdavimo jauniems žmonėms. 

 
 

 
Nuotraukose iš kairės į dešinę: 1) ansamblio „Čiulbutė“ nariai, pasipuošę lietuvių genties V-VIII a.  archeologiniais kostiumais; 2) 
ansamblio narių gaminamos naginės. 
 

 


