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I. DALYVAVIMAS UNESCO VEIKLOJE
2015 m. Lietuvos Respublika ir toliau aktyviai dalyvavo UNESCO veikloje, priklausydama šiems
tarpvyriausybiniams komitetams: (1) Tarpvyriausybiniam bioetikos komitetui (angl. Intergovernmental
Bioethics Committee, IBC, atstovauja prof. dr. Eugenijus Gefenas), (2) Tarpvyriausybiniam Kultūrų raiškos
įvairovės apsaugos ir skatinimo konvencijos komitetui (angl. Intergovernmental Committee of the
Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, atstovauja Rolandas
Kvietkauskas), (3) Tarpvyriausybiniam komitetui, skatinančiam kultūros vertybių grąžinimą į kilmės šalis
arba jų restitucijos neteisėto pasisavinimo atveju (angl. Intergovernmental Committee for Promoting the
Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation,
ICPRCP, atstovauja dr. Arūnas Gelūnas), (4) Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos
Patariamajai mokslinei – techninei tarybai (angl. Scientific and Technical advisory Body (STAB) to the
Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, atstovauja prof. habil. dr. Vladas
Žulkus), (5) Tarpvyriausybinei programos „Informacija visiems“ tarybai (angl. Intergovernmental Council
for the Information for All Programme, IFAP, atstovauja prof. dr. Renaldas Gudauskas).
1.1 UNESCO Generalinės konferencijos 38-oji sesija
UNESCO Generalinė konferencija – aukščiausias šios organizacijos valdymo organas, kurį sudaro 195
valstybių narių atstovai. Kas dvejus metus jie renkasi į Generalinės konferencijos sesiją, kurioje be
valstybių narių dalyvauja asocijuotų narių atstovai, stebėtojai iš tarpvyriausybinių ir nevyriausybinių
organizacijų, kt.
2015 m. lapkričio 3-18 d. Paryžiuje įvyko UNESCO Generalinės konferencijos 38-oji sesija. Lietuvos
Respublikos delegacijai šioje sesijoje vadovavo kultūros ministras Šarūnas Birutis, o jos nariais buvo:
ambasadorius prie UNESCO dr. Arūnas Gelūnas, Užsienio reikalų ministerijos Jungtinių Tautų,
tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento direktorius Oskaras Jusys, LR Seimo Švietimo,
mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo
bibliotekos direktorius, Tarpvyriausybinės programos „Informacija visiems“ tarybos narys prof. dr.
Renaldas Gudauskas, Kultūros ministerijos Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė, Kultūros ministerijos Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyriaus vedėja Rūta Pileckaitė,
Nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Asta Junevičienė, Lietuvos atstovybės prie UNESCO
darbuotojos Violeta Baltrušytė ir Ringailė Kuokštytė, Nacionalinės UNESCO komisijose sekretoriato
programų vadovės Liliana Bugailiškytė – Lideikienė ir Miglė Mašanauskienė, Užsienio reikalų ministerijos
Jungtinių Tautų ir Globaliosios politikos skyriaus antrasis sekretorius Mindaugas Simonaitis ir LR Seimo
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patarėja Lina Skeberdytė.
Generalinės konferencijos sesijos metu vykusiame Lyderių forume dalyvavo Lietuvos Respublikos
Prezidentė J. E. Dalia Grybauskaitė.
Generalinės konferencijos 38-oji sesija buvo išskirtinė: jos metu buvo patvirtinta naujoji programa
„Švietimas 2030” (angl. Education 2030), pakeitusi šiais metais pasibaigusią programą “Švietimas visiems
(2000-2015 m.)”. Naujoji švietimo po 2015 metų darbotvarkė su vieninteliu universaliu švietimo tikslu užtikrinti kokybišką įtraukųjį ir teisingą švietimą bei skatinti mokymosi visą gyvenimą galimybes visiems tapo sudėtine Jungtinių Tautų programos „Darnaus vystymosi tikslai“ (angl. Sustainable Development
Goals) dalimi. Šios sesijos metu buvo paskelbtas dar vienas ypatingos svarbos dokumentas - „UNESCO
mokslo apžvalga: link 2030“ (angl. UNESCO Science Report: Towards 2030). Apžvalgoje, kurią rengė
daugiau kaip 50 įvairių pasaulio šalių mokslininkų, pristatoma mokslo, technologijų ir inovacijų evoliucija
nuo 2010 m. socio-ekonominių, geopolitinių ir aplinkos sąlygų, turėjusių įtakos šiuolaikinės mokslo,
technologijų ir inovacijų politikos formavimui, kontekste.
Sesijos metu didelis dėmesys buvo skiriamas kultūros vertybių apsaugai ginkluotų konfliktų metu,
Kosovo pripažinimui UNESCO nare ir kitiems organizacijos veiklos klausimams, svarstytos
rekomendacijos bei priimtos visų penkių sričių programos ir biudžetai 2016-2017 m. laikotarpiui.
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Generalinės konferencijos 38-osios sesijos metu vyko UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo
apsaugos konvencijos (toliau – Pasaulio paveldo konvencijos) valstybių narių 20-oji asamblėja, kurios
metu buvo išrinktos 9 naujos valstybės, pakeitusios kadenciją baigusiąsias. Iš viso Pasaulio paveldo
komitete dirba 21 valstybės atstovai.
Šioje Generalinės konferencijos sesijoje mūsų valstybei buvo skiriamas ypatingai didelis dėmesys –
Lietuvos Respublika trečią kartą buvo išrinkta į UNESCO Vykdomąją tarybą 2015-2019 m. laikotarpiui. Iki
šiol mūsų valstybė UNESCO Vykdomosios Tarybos nare buvo išrinkta 1997-2001 m. (vicepirmininke
1999-2001 m.) ir 2005-2009 m. (vicepirmininke 2007-2009 m.) (plačiau žr. 1.2).
Prieš kiekvieną Generalinės konferencijos sesiją Paryžiuje tradiciškai vyksta Jaunimo forumas, laikomas
labai svarbia sudėtine Generalinės konferencijos dalimi. Deja, dėl nepakankamo finansavimo Lietuvos
jaunimo atstovai šiame Jaunimo forume nedalyvavo.
1.1.1 UNESCO Generalinės konferencijos 38-osios sesijos Švietimo (ED) komisija
Švietimo komisijos posėdžiuose Lietuvai atstovavo Nuolatinės atstovybės prie UNESCO darbuotojai ir
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana BugailiškytėLideikienė.
Švietimo komisijoje buvo aptartas UNESCO vaidmuo įgyvendinant programą „Švietimas 2030“,
patvirtinta UNESCO švietimo programa ir jos biudžetas 2016-2017 m., apsvarstytos atnaujinamų
UNESCO rekomendacijų švietimo srityje („Rekomendacija dėl suaugusiųjų švietimo“ ir „Rekomendacija
dėl profesinio švietimo“) darbo grupių ataskaitos ir joms pritarta. Siekiama, kad atnaujintose
rekomendacijose būtų atspindėti šiuolaikinės visuomenės švietimo, kultūros, politikos, socialiniai ir
ekonominiai iššūkiai, naujos profesinio švietimo ir mokymo kryptys, taip sukuriant veiksmingus ir
aktualius dokumentus. Suaugusiųjų švietimo rekomendacijoje numatyti tiek formalaus, tiek neformalaus
mokymosi pasiekimų rezultatų pripažinimo būdai, išplėstas kompetencijų suvokimas, apimant požiūrius,
kvalifikacijas ir įgūdžius. Rekomendacijoje dėl profesinio švietimo pabrėžiama kaip svarbu skatinti ne
įdarbinimą, o įsidarbinimo galimybes, didinti profesinio švietimo patrauklumą, siekiant, kad kuo daugiau
besimokančiųjų profesinį patrauklumą vertintų pirmuoju pasirinkimu po pagrindinio ar vidurinio mokslo
baigimo, skatinti ugdymo kokybės kultūrą institucijose, mokymo programas orientuoti į darbo rinkos
poreikius.
Švietimo komisijoje taip pat buvo pristatyta studija dėl Pasaulinės aukštojo mokslo kvalifikacijų
pripažinimo konvencijos tikslingumo, turinio, apimties ir kitų dalykų. Tokia tarptautinė iniciatyva siekiant
aukštojo mokslo sistemų ir kvalifikacijų pripažinimo procesų skaidrumo vestų link vis glaudesnio
globalaus bendradarbiavimo. Šiuo metu Lietuvoje visų aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimas
vykdomas vadovaujantis Europos Tarybos ir UNESCO kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu,
pripažinimo Europos regiono valstybėse konvencija, pasirašyta Lisabonoje (1997 m.), prie kurios
prisijungę ne tik Europos, bet ir kitų regionų šalys. Naujoji konvencija būtų globali. Valstybės pripažįsta
tokio instrumento reikalingumą, tačiau būtina siekti, kad konvencijos standartai nebūtų žemesni nei jau
veikiančių regioninių konvencijų. Pasaulinės konvencijos sukūrimas taip pat labai svarbus ne tik
besimokančiųjų mobilumui ir galimybei siekti geriausio išsilavinimo bet kurioje pasaulio šalyje, bet ir
šiandienos iššūkių šviesoje, pasauliui išgyvenant neregėtus migracijos mastus.
1.1.2 UNESCO Generalinės konferencijos 38-osios sesijos Mokslo (SC, SHS) komisijos
Mokslo komisijų posėdžiuose Lietuvai atstovavo LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto
pirmininkas Raimundas Paliukas ir komiteto patarėja Lina Skeberdytė, Nuolatinės atstovybės prie
UNESCO darbuotojai ir Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato švietimo ir mokslo programų
vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė.
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Sesijos metu lapkričio 9-10 vyko Gamtos mokslų (SC) komisijos, lapkričio 10-12 d. - Socialinių ir
humanitarinių mokslų komisijos (SHS) posėdžiai. Mokslų komisijose buvo priimtos UNESCO gamtos
mokslų bei socialinių ir humanitarinių mokslų programos ir jų biudžetai 2016-2017 m., svarstyta
„Rekomendacijos dėl mokslininko ir mokslo tyrėjo statuso atnaujinimo“ darbo grupės ataskaita.
Diskutuota, kad 1974 m. priimta „Rekomendacija dėl mokslininkų ir mokslo tyrėjų statuso“ išlieka
aktuali, tačiau būtina labiau akcentuoti etikos klausimus, daugiau dėmesio skirti atvirosios prieigos prie
mokslinių tyrimų rezultatų – mokslo duomenų ir publikacijų – klausimui, tarpdisciplininiams tyrimams.
Mokslo komisijose taip pat pristatytos tarptautinių mokslo programų įgyvendinimo ataskaitos, svarstyta
studija apie galimybę parengti UNESCO etinių principų, susijusių su klimato kaita, deklaraciją.
Buvo pritarta eilei naujų 2 kategorijos UNESCO institutų steigimui. Šis klausimas susilaukė dalies
valstybių kritikos dėl sparčiai augančio naujų institutų, kurių koordinavimas yra tapęs kebliu uždaviniu
UNESCO, skaičiaus, nes institutų veiklos projektai yra paviršutiniški, jie dubliuoja vienas kito darbą; taigi,
rizikuojama nuvertinti UNESCO vardą.
Mokslo komisijose svarbiu diskusijų objektu tapo nauja koncepcija – mokslas, orientuotas į darnų
vystymąsi (angl. sustainability science), užėmęs svarbią vietą ateinančio dvimečio programoje bei
vidutinės trukmės strategijoje. Siekiama, kad UNESCO skatintų į problemų sprendimų, o ne į atskiras
disciplinas, orientuotus mokslo tyrimus, gamtos bei socialinių ir humanitarinių mokslų
transdicipliniškumą, visuomenės intereso dominavimą moksliniuose tyrimuose.
Buvo pritarta UNESCO Pasaulinio geoparkų tinklo steigimui (angl. UNESCO Global geoparks). Iki šiol
Pasaulinis geoparkų tinklas (angl. Global Geoparks Network, GGN) veikė kaip laisvanoriška, UNESCO
remiama asociacija. Tai dinamiškas tinklas, kurio nariai bendradarbiauja ir keičiasi idėjomis, gerosiomis
patirtimis bei įsitraukia į bendrus projektas, skirtus kelti pasaulinių geoparkų paslaugų ir produktų bei
praktikų kokybės standartus. Generalinės konferencijos sesijai pateiktoje rezoliucijoje „Dėl UNESCO
Pasaulinio geoparkų tinklo steigimo“ aptarti geoparkų steigimo, steigėjų atsakomybės, teisinio
reguliavimo, atskaitomybės, nominavimo proceso, priežiūros ir kiti klausimai. Svarbiausi programos
aspektai: geoparko steigimo iniciatyva turi kilti iš vietos bendruomenės, o ne iš nacionalinių institucijų,
nes tokia nuostata sustiprina pamatinę geoparko idėją, siekiančią išlaikyti vietos bendruomenę ir
skatinančią tradicinio darnaus gyvenimo būdo puoselėjimą. Siūloma, kad UNESCO geoparko statusas
būtų suteikiamas 4-eriems metams; šiam laikotarpiui pasibaigus geoparkas būtų iš naujo įvertinamas, o
statusas panaikinamas arba pratęsiamas. Svarbiu atrankos kriterijumi turėtų tapti vietos savivaldos
pastovaus ir pakankamo finansavimo užtikrinimas. Taip pat buvo kalbama apie pasaulio geoparkų ir kitų
UNESCO pripažintų vietovių (pasaulio paveldo vietovių, biosferos rezervatų ir kt.) teritorijų persidengimo
problemas. Šios vietovės turi skirtingas koncepcijas, valdymo strategijas, tikslus, todėl kiltų daug
keblumų bandant juos suderinti ir integruotai valdyti vietovę, siekiant suformuluoti tikslią žinią
visuomenei ir pan. Komisijos dalyvių nuomone, reikėtų kuo rečiau leisti vietovių teritorijų persidengimą
ir stengiantis išvengti situacijos, kuomet vietovė keistų vienos UNESCO programos ženklą į kitą.
Gamtos mokslų komisijoje buvo išklausytos visų tarptautinių UNESCO gamtos mokslų programų dviejų
metų veiklos ataskaitos. Daug dėmesio susilaukė UNESCO „Žmogus ir biosfera“ programos (angl. Man &
Biosphere, MAB) ir Tarpvyriausybinės okeanografijos komisijos (angl. International Oceanographic
Commission) veiklos ataskaitos. Komisijos posėdyje, taip pat specialiai organizuotoje spaudos
konferencijoje, Tarpvyriausybinės okeanografijos komisijos atstovai pabrėžė būtinybę įtraukti
vandenynų klausimą į 2015 m. Paryžiaus klimato konferencijos derybas COP21 (vykusias lapkričio 30 –
gruodžio 11 d.). Dalyviams buvo pristatytas 9 rekomendacijų sąrašas, kuris bus pateiktas COP21. Šios
rekomendacijos išplaukia iš naujausio Jungtinių Tautų dokumento „Darbotvarkė 2030“ (angl. Agenda
2030), kurios 14 tikslas įpareigoja valstybes „išsaugoti ir darniai naudoti vandenynų bei jūrų išteklius
darniam vystymuisi“. Prancūzija siekia, kad COP21 būtų organizuota speciali vandenynų klausimui skirta
sesija ir inicijuota tarpvyriausybinės klimato kaitos grupės specialioji ataskaita šiuo konkrečiu klausimu.
Daug dėmesio sulaukė UNESCO „Žmogus ir biosfera“ tarptautinės mokslo programos veiklos
pristatymas. Šiuo metu yra derinama šios programos 2016-2025 m. strategija ir įgyvendinimo planas.
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UNESCO valstybės narės sutarė, kad tai pirmoji, dar 1971 m. inicijuota programa, skirta išskirtinai
darnaus vystymosi įgyvendinimui, tad jos aktualumas bėgant metams tik stiprėja. Naujoji strategija
ateinančiam dešimtmečiui glaudžiai susieta su Jungtinių Tautų „Darbotvarkės 2030“ tikslais ir
įgyvendinimo priemonėmis. Valstybės narės raginamos aktyviai dalyvauti strategijos kūrime ir kovo
mėnesį Limoje (Peru) vyksiančiame Pasauliniame „Žmogus ir biosfera“ biosferos rezervatų kongrese.
1.1.3 UNESCO Generalinės konferencijos 38-osios sesijos Kultūros (CLT) komisija
Generalinės konferencijos sesijos Kultūros komisijos, kuriai pirmininkavo Lietuvos nuolatinis atstovas
prie UNESCO dr. Arūnas Gelūnas, posėdžiai vyko lapkričio 12–14 d. Juose Lietuvai atstovavo Kultūros
ministerijos Kultūros politikos departamento Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyriaus vedėja dr. Rūta
Pileckaitė, Lietuvos nuolatinės atstovybės darbuotojai.
Kultūros komisijos posėdžių metu pritarta 2016-2017 m. UNESCO kultūros programai ir biudžetui; Irano
pateiktam rezoliucijos projektui, kviečiančiam valstybes imtis priemonių, ribojančių tokių kompiuterinių
žaidimų kaip „Klanų susidūrimas“ (angl. Clash of Clans), kurie skatina kraujo praliejimą ir daro destrukcinį
poveikį vaikams ir jaunimui, sklaidą; UNESCO globojamo 2 kategorijos regioninio centro kūrybingumui ir
darniam vystymuisi Pekine (Kinija) steigimui; Tarptautinės Afrikos pasaulio paveldo dienos gegužės 5-ąją
skelbimui; 2011 m. istorinių urbanistinių kraštovaizdžių rekomendacijos įgyvendinimo ataskaitai bei
1980 m. priimtos „Rekomendacijos dėl menininko statuso įgyvendinimo“ ataskaitai; Palestinos ir Kataro
pateiktiems rezoliucijų projektams dėl UNESCO veiksmų, siekiant išsaugoti Jeruzalės senojo miesto
paveldą ir veiksmų, išreiškiant susirūpinimą dėl Izraelio vykdomos archeologinės veiklos bei dėl paramos
švietimo ir kultūros institucijoms okupuotose arabų teritorijose; sprendimui aktyvinti UNESCO veiklą,
stiprinant kultūros paveldo apsaugą ir kultūrinį pliuralizmą ginkluoto konflikto atveju; sprendimui dėl
UNESCO - Ašbergo menininkų stipendijų nuostatų pakeitimo, nustatant tikslinę grupę Pietų šalyse bei
Šiaurės ir Pietų šalių menininkų mobilumo mainams UNESCO kūrybiniuose miestuose bei dėl specialios
tam skirtos sąskaitos sukūrimo; „Rekomendacijai dėl muziejų ir kolekcijų apsaugos ir populiarinimo, jų
įvairovės ir visuomeninio vaidmens“ (angl. Recommendation Concerning the Protection and Promotion
of Museum and Collections, their Diveristy and their Role in Society). Kultūros komisija taip pat
susipažino su 2014-2015 m. Tarpvyriausybinio pasaulio kultūros ir gamtos paveldo konvencijos komiteto
veiklos, Tarpvyriausybinio komiteto, skatinančiam kultūros vertybių grąžinimą į kilmės šalis arba jų
restitucijos neteisėto pasisavinimo atveju, Tarpvyriausybinio 2012-2014 m. Nematerialaus kultūros
paveldo apsaugos konvencijos komiteto ataskaitomis bei Kultūrų įvairovės fondo ataskaita. Kultūros
komisija nusprendė nesvarstyti Kinijos iniciatyvos steigti specialų fondą ir atgaivinti Šilko kelio programą.
1.1.4 UNESCO Generalinės konferencijos 38-osios sesijos Komunikacijos ir informacijos (CI) komisija
Generalinės konferencijos sesijos Komunikacijos ir informacijos komisijos posėdžiai vyko lapkričio 10-11
d. Juose Lietuvai atstovavo Tarpvyriausybinei programos „Informacija visiems“ tarybos narys, Lietuvos
nacionalinio komiteto „Informacija visiems“ pirmininkas, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos
direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas ir Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Komunikacijos
programų vadovė Miglė Mašanauskienė. Posėdžiuose aptarti devyni klausimai, tame tarpe svarstyta ir
patvirtinta 2018-2021 m. programa ir biudžetas, taip pat 2016-2017 m. programos biudžetas, pristatyti
Jaunimo forumo pasiūlymai organizacijos Komunikacijos ir informacijos sektoriui. Vienas svarbiausių
pastebėjimų – poreikis sukurti virtualią erdvę, kurioje savo mintimis, pasiūlymais, pastabomis galėtų
keistis ir bendradarbiauti jaunuoliai, kurie jau yra dalyvavę ir tie, kurie šiuo metu dalyvauja UNESCO
Jaunimo forumuose.
Komisija nusprendė rugsėjo 28-ąją paskelbti Tarptautine visuotinės prieigos prie informacijos diena
(angl. International Day for the Universal Access to Information) bei priėmė šiuos dokumentus: tyrimo
išvadas „Jungiant taškus: tolesnių veiksmų pasirinkimas“ (angl. CONNECTing The Dots: Options for
Future Action), „Rekomendaciją dėl dokumentinio paveldo, įskaitant skaitmeninį, išsaugojimo ir
prieigos“ (angl. Recommendation on Preservation and Access to Documentary Heritage including Digital
Heritage) ir Naujojo Deli deklaraciją dėl žmonių su negalia įtraukties IRT pagalba: įgalinimui tampant
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realybe (angl. The New Delhi Declaration on Inclusive ICTs for Persons with Disabilities: Making
Empowerment a Reality). Visi dokumentai patvirtinti visuotiniu sutarimu, ypač daug palaikymo sulaukė
„Rekomendacija dėl dokumentinio paveldo, įskaitant skaitmeninį, išsaugojimo ir prieigos“, įpareigojanti
kas ketveri metai valstybes nares teikti ataskaitas apie šių rekomendacijų taikymą šalių atminties
institucijose. Tai standartus nustatantis dokumentas, padėsiantis viso pasaulio šalims suderinti politikos
kryptis ir strategijas bei stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir visuomenės informuotumą apie
dokumentinio paveldo apsaugos iššūkius. 2016-aisiais UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ (angl.
Memory of the World) sekretoriatas ketina parengti šių rekomendacijų įgyvendinimo gaires.
Buvo patvirtinta trečioji UNESCO valstybių narių 2003 m. „Rekomendacijos dėl daugiakalbystės ir
visuotinės prieigos prie kibernetinės erdvės gerinimo įgyvendinimo“ (angl. Third Consolidated Report on
the Implementation by Member States of the 2003 Recommendation concerning the Promotion and Use
of Multilingualism and Universal Access to Cyberspace) ataskaita. Šią ataskaitą, kartu su 21 valstybe
nare, buvo pateikusi ir Lietuva.
Komisijos metu prof. dr. Renaldas Gudauskas pristatė Lietuvos nacionalinio komiteto „Informacija
visiems“ iniciatyva kartu su LR Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetu surengtą apskritojo
stalo diskusiją „Daugiakalbio ir daugiakultūrinio turinio paslaugos tinklaveikos visuomenei“. UNESCO
IFAP tarptautinio komiteto pirmininkė Chafica Haddad išreiškė didelę padėką ir palaikymą Lietuvos
delegacijai už šią iniciatyvą. Taip pat buvo pritarta Kuveito iniciatyvai steigti Kuveito mieste pasaulinį
žmonių su negalia kompetencijos centrą.
1.1.5 Biudžeto, finansų ir administravimo (APX) komisija
Generalinės konferencijos metu buvo paskelbtas UNESCO ir valstybių narių 2016-2017 m. minimų
sukakčių sąrašas, į kurį įtraukta per 40 pasaulio kultūrai, švietimui, mokslui, istorinei atminčiai svarbių
datų. Į šį sąrašą pateko kalbininko, semiotiko, mitologo Algirdo Juliaus Greimo 100-osios gimimo
metinės.
1.2 UNESCO Vykdomoji taryba
Vykdomoji taryba – vienas pagrindinių UNESCO valdymo organų, kurį sudaro 58 šalių narių atstovai. Du
kartus per metus vykstančių sesijų metu priimami sprendimai dėl UNESCO veiklos programos ir biudžeto
įgyvendinimo, svarstomos veiklos ataskaitos, rengiamos rekomendacijos dėl naujų valstybių narių
priėmimo ir generalinio direktoriaus rinkimų, priimami sprendimai dėl įvairių tarptautinių konferencijų
organizavimo.
UNESCO Generalinės konferencijos 38-osios sesijos metu, 2015 m. lapkričio 11 d., įvykus rinkimams,
rekordiniu 171 balsu buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos kandidatūra, o po kelių dienų mūsų šalis tapo
UNESCO Vykdomosios tarybos vicepirmininke. Vykdomojoje taryboje Lietuvai atstovauja nuolatinis
atstovas prie UNESCO ambasadorius Arūnas Gelūnas.
Būdama Vykdomosios tarybos nare Lietuva ketina siekti skatinti moterų įgalinimą ir lygias galimybes,
žodžio laisvę, kultūrų raiškos įvairovę, pagarbą religiniam pliuralizmui ir organizacijos veiksmingumą bei
efektyvumą. Lietuvai taip pat svarbus ilgalaikių UNESCO prioritetų, ypač švietimo srityje ir skatinant
jaunimo iniciatyvas, veiksmingas įgyvendinimas.
2016 m. balandžio 4 d. vykusiame LR Vyriausybės pasitarime buvo nustatyti Lietuvos Respublikos veiklos
UNESCO Vykdomojoje taryboje 2016-2019 m. prioritetai, o Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui
pavesta koordinuoti nacionalinių institucijų atstovų dalyvavimą UNESCO Vykdomojoje taryboje
užtikrinant sklandų keitimąsi informacija tarp Lietuvos Respublikos institucijų, Lietuvos Respublikos
nuolatinės atstovybės prie UNESCO ir UNESCO sekretoriato Paryžiuje.
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1.2.1 UNESCO Vykdomosios tarybos 198-oji sesija
2015 m. lapkričio 20 d. įvyko pirmoji Vykdomosios tarybos sesija po UNESCO Generalinėje konferencijoje
įvykusių rinkimų. Šioje sesijoje dalyvavo naujos sudėties Vykdomosios tarybos naujai išrinkti ar perrinkti
32 nariai ir 26 nariai, išrinkti 2013 m. Vienos dienos sesija buvo skirta Vykdomosios tarybos pirmininko, 6
vicepirmininkų (nuo kiekvienos rinkiminės grupės), 3 Vykdomosios tarybos komitetų ir 2 Vykdomosios
tarybos komisijų pirmininkų rinkimams. Šioje sesijoje šalys narės turėjo pasirinkti kokiuose komitetuose
dalyvaus priklausomai nuo Rinkiminei grupei skirtų vietų. Vykdomosios tarybos Programų (PX) ir Finansų
bei administracijos (FA) komisijose dalyvauja visi Vykdomosios tarybos nariai.
Šiame bieniume (2015-2017 m.) Vykdomosios tarybos pirmininkavimas turėjo būti patikėtas I Rinkiminės
grupės atstovui, tad Vokietijos nuolatinis atstovas prie UNESCO ambasadorius Michael Worbs išrinktas
Vykdomosios tarybos pirmininku 2015-2017 m. laikotarpiui. Vykdomosios tarybos vicepirmininkų
rinkimuose konsensusu buvo išrinkti šie vicepirmininkai nuo kiekvienos rinkiminės grupės: Lietuva,
Švedija, Dominykos Respublika, Malaizija, Pietų Afrika ir Marokas.
Lietuva taip pat dirbs Konvencijų ir rekomendacijų komitete bei Nevyriausybinių organizacijų partnerių
komitete.
1.3. Lietuvos atstovų dalyvavimas su UNESCO susijusiuose renginiuose
Vasario 19 – 20 d. Paryžiuje vyko Regioninė konferencija, skirta dokumento „Švietimo darbotvarkė po
2015 metų“ klausimams aptarti. Tokios parengiamosios konferencijos prieš gegužės 19-22 d. P. Korėjoje
prasidedantį Pasaulinį švietimo forumą vyko visuose penkiuose UNESCO regionuose. Lietuvai
konferencijoje atstovavo Lietuvos nuolatinis atstovas prie UNESCO dr. Arūnas Gelūnas, Švietimo ir
mokslo ministerijos kancleris Dainius Numgaudis, Švietimo ir mokslo ministerijos Tarptautinio
bendradarbiavimo ir Europos integracijos departamento Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų
skyriaus vedėja Vilija Gelažauskaitė ir Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato švietimo ir mokslo
programų vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė (daugiau žr. 6.2).
Kovo 27-29 d. Jüri mokykloje, netoli Talino, Estijos nacionalinė UNESCO komisija organizavo Jungtinių
Tautų simuliaciją UNESCO ASPnet mokyklų komandoms, kurioje dalyvavo Generolo Povilo Plechavičiaus
kadetų mokyklos komanda: kadetai Žilvinas Vainauskas ir Aivaras Jankauskas bei juos lydėjusi
direktoriaus pavaduotoja ugdymu Ingrida Levickienė (daugiau žr. 6.6.3).
Balandžio 15-16 d. Paryžiuje vyko nacionalinių UNESCO komisijų, dalyvaujančių UNESCO Vykdomosios
tarybos 196-oje sesijoje, susitikimai, kuriuose 90 nacionalinių UNESCO komisijų atstovavo 100 dalyvių.
Susitikimuose buvo apžvelgta Nacionalinių UNESCO komisijų metinė 2014 m. ataskaita, surengtas
specialus seminaras, kuriame buvo pristatyta Jungtinės Karalystės UNESCO komisijos kartu su Durhamo
universitetu atliktas mokslinis tyrimas, vyko neformalūs susitikimai. Lietuvai šiame susitikime atstovavo
Nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė dr. Marija Drėmaitė.
Balandžio 27-30 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vyko su Povandeninio kultūros paveldo apsaugos
konvencija susiję susitikimai: specialusis susitikimas „Exchange Day“, konvencijos valstybių narių 5-oji
sesija, Mokslinio ir techninio komiteto (STAB) 6-asis susitikimas. Juose dalyvavo Lietuvos atstovas prof.
habil. dr. Vladas Žulkus (daugiau žr. 5.4).
Gegužės 2-4 d. Pasaulinės spaudos laisvės dienos proga Rygoje vyko tarptautinė konferencija „Teklesti
žurnalistika! Siekiant geresnės žinių sklaidos, lyčių lygybės ir saugumo skaitmeniniame amžiuje“, skirta
paminėti UNESCO 70-metį. Šią konferenciją Latvijos nacionalinėje bibliotekoje surengė UNESCO kartu su
Latvijos Respublikos Užsienio reikalų ministerija ir Latvijos nacionaline UNESCO komisija. Lietuvai
konferencijoje atstovavo Lietuvos nacionalinio komiteto „Informacija visiems“ pirmininkas prof. dr.
Renaldas Gudauskas ir Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato komunikacijos programų vadovė
Miglė Mašanauskienė (daugiau žr. 9.3).
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Gegužės 18-20 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje įvyko Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir
nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos (1970 m.) valstybių narių 3-asis
susitikimas. Jame dalyvavo Lietuvos nuolatinis atstovas prie UNESCO dr. Arūnas Gelūnas, Kultūros
ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyr.
specialistas Mindaugas Žolynas (daugiau žr. 5.2).
Gegužės 22-23 d. Arouca geoparke Portugalijoje vyko UNESCO Tarptautinės geologijos mokslų
programos skyriaus ir Portugalijos nacionalinės UNESCO komisijos organizuotas nacionalinių UNESCO
komisijų techninis susitikimas UNESCO pasaulinių geoparkų programos tema. Lietuvai susitikime
atstovavo Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja dr. Jolanta Čyžienė ir Nacionalinės
UNESCO komisijos sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė
(daugiau žr. 1.1.2 ir 7.4).
Gegužės 27-28 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vyko UNESCO Tarpvyriausybinio komiteto, kuris įvertino ir
teikė siūlymus UNESCO parengtai preliminariajai ataskaitai dėl Muziejų ir kolekcijų apsaugos ir viešinimo
rekomendacijų projekto, susitikimas. Lietuvai šio komiteto veikloje atstovavo Lietuvos nuolatinis
atstovas prie UNESCO dr. Arūnas Gelūnas, Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento
Muziejų, bibliotekų ir archyvų sk. vedėja dr. Rūta Pileckaitė (daugiau žr. 5.5).
Birželio 5-8 d. Taline vyko 9-oji tarptautinė UNESCO tinklo Baltijos jūros projekto (angl. Baltic Sea
Project) konferencija „Mokslo kaita“, į kurią buvo pakviesti keturių projekte dalyvaujančių Lietuvos
mokyklų atstovai – Vilniaus Radvilų gimnazijos, Vilniaus Žemynos gimnazijos, Kaišiadorių Algirdo
Brazausko gimnazijos bei Prienų Žiburio gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Renginyje taip pat dalyvavo
Lietuvos nacionalinė projekto koordinatorė Miglė Simanavičienė ir projekto fenologinių stebėjimų
programos koordinatorė Ingrida Meškinytė (daugiau žr. 6.6.2).
Birželio 9-11 d. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana
Bugailiškytė-Lideikienė dalyvavo UNESCO būstinėje Paryžiuje vykusiame Pasauliniame aukšto lygio
politikos forume nuotolinio, atvirojo ir lankstaus aukštojo mokslo tema (daugiau žr. 6.9).
Birželio 9–12 d. Paryžiuje vyko UNESCO Konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo
(2005 m.) valstybių narių konferencijos 5-oji sesija. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos nuolatinis atstovas
prie UNESCO dr. Arūnas Gelūnas, Lietuvos kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas, Lietuvos
kultūros tarybos pirmininkė Daina Urbanavičienė, Kultūros ministerijos Tarptautinių ryšių ir Europos
reikalų vyr. specialistė Gabija Žukauskienė ir Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento
patarėja (teisės klausimais) Vaida Junevičienė, Nacionalinės UNESCO komisijos kultūros programų
vadovė Milda Valančiauskienė (daugiau žr. 5.8).
Birželio 16-17 d. Paryžiuje, UNESCO būstinėje, vyko konferencija „Rizika, su kuria susiduria jaunimas
virtualioje erdvėje: kovojant su radikalizmu ir ekstremizmu internete“ (angl. Youth Online At Risk:
Fighting Radicalization & Extremism on the Internet), skirta pasidalinti patirtimis dėl politikos priemonių,
projektų ir procesų, skirtų sumažinti interneto, kaip priemonės jaunimo ekstremizmui ir radikalizmui
skatinti, naudojimą. Lietuvai konferencijoje atstovavo Nacionalinio IFAP komiteto pirmininkas prof. dr.
Renaldas Gudauskas (daugiau žr. 9.3).
Birželio 28 – liepos 8 d. Bonoje vyko UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 39-oji sesija, kurioje dalyvavo
Kultūros viceministras dr. Romas Jarockis, Nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė dr.
Marija Drėmaitė ir Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato kultūros paveldo programų vadovė
Rugilė Balkaitė (daugiau žr. 5.1.1).
Liepos 14-17 d. Bulgarijos nacionalinės UNESCO komisijos organizuotose kultūros paveldo mokymuose
Veliko Tarnovo dalyvavo Utenos Saulės gimnazijos UNESCO ASPnet veiklų koordinatorė Nijolė Zabukienė
ir Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos mokytoja Vilma Norvaišienė.
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Liepos 16-17 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vyko Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto 9-oji sesija,
kurioje Lietuvai atstovavo Lietuvos bioetikos komiteto pirmininkas prof. dr. Eugenijus Gefenas.
Rugsėjo 7 d. Paryžiuje, UNESCO būstinėje, įvyko renginys, skirtas M.K. Oginskio 250-osioms gimimo
metinėms paminėti“ koncertas „Laiškai apie muziką" ir parodos atidarymas. Trijų valstybių menininkų
koncerte grojo M. K. Čiurlionio kvartetas. Lietuvai šiame renginyje atstovavo LR Seimo pirmininko
pavaduotojas Gediminas Kirkilas, Lietuvos nuolatinis atstovas prie UNESCO dr. Arūnas Gelūnas, LR Seimo
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos pavaduotojas Rimantas Stankevičius, Lietuvos nacionalinės
filharmonijos direktorės pavaduotoja Ieva Tamulytė, parodos ekspozicijos ir leidinių dizainą kūrusi
Vilniaus dailės akademijos prof. Aušra Lisauskienė ir Nacionalinės UNESCO komisijos generalinė
sekretorė Asta Junevičienė (daugiau žr. 4.1.4).
Rugsėjo 11-12 d. Varšuvoje vyko antrasis Vidurio ir Rytų Europos regiono partnerystės darnaus mokslo
(angl. sustainability science) srityje seminaras. Lietuvai susitikime atstovavo 5 asmenų delegacija, kurią
sudarė Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos instituto direktorius prof. Jurgis Staniškis,
Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto Vadybos katedros docentė prof. Eglė
Katiliūtė, Vilniaus universiteto docentė dr. Laima Galkutė, Lietuvos mokslo tarybos mokslinė sekretorė
Brigita Serafinavičiūtė ir Vytauto Didžiojo universiteto mokslo prorektorė prof. Julija Kiršienė (daugiau žr.
7.3).
Rugsėjo 23-24 d. Kijeve vyko tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija, skirta kultūros paveldo
vietovių, įrašytų į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, apsaugos, išsaugojimo ir populiarinimo skaidai.
Renginys buvo skirtas UNESCO įkūrimo 70-mečio minėjimui. Lietuvai atstovavo ICOMOS ekspertė,
architektė Giedrė Filipavičienė, pristačiusi Vilniaus istorinio centro paveldo apsaugos ir priežiūros
aspektus.
Spalio 15-17 d. Briuselyje vyko Flandrijos UNESCO komisijos bendradarbiaujant su Belgijos ir Vokietijos
nacionalinėmis UNESCO komisijomis organizuotas parengiamasis jaunimo susitikimas rengiantis UNESCO
Jaunimo forumui, tradiciškai vykstančiam prieš pat prasidedant UNESCO Generalinės konferencijos
sesijai. Susitikime dalyvavo Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos deleguota LIJOT viceprezidentė Elena
Sinkevičiūtė (daugiau žr. 8.4).
Spalio 21-23 d. Rygoje įvyko tarptautinis seminaras „Visuomenės dalyvavimo vaidmuo ir švietimas
nematerialaus kultūros paveldo apsaugos procesų bei UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo
apsaugos konvencijos įgyvendinimo kontekste“, kuriame Lietuvai atstovavo Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė, Lietuvos liaudies kultūros centro Tautodailės poskyrio
vadovė Teresė Jurkuvienė, Klaipėdos miesto savivaldybės etninės kultūros centro vyr. specialistė Loreta
Dargužienė ir Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato kultūros programų vadovė Milda
Valančiauskienė (daugiau žr. 5.7.3).
Spalio 29-30 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vyko Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą
sporte šalių konferencijos 5-oji sesija, kurioje dalyvavo Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR
Vyriausybės generalinis direktorius Edis Urbanavičius ir Lietuvos antidopingo agentūros vadovė dr. Ieva
Lukošiūtė-Stanikūnienė.
Spalio 29-30 d. Latvijos nacionalinėje bibliotekoje Rygoje ir Durbės pilies muziejuje Tukume vyko antrasis
Baltijos šalių darbo grupės susitikimas rengiant bendrą paraišką dėl Sibiro tremtinių laiškų ant beržo
tošies įrašymo į UNESCO tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“. Lietuvos atstovai darbo grupėje yra
Lietuvos nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ pirmininkė Jolita Steponaitienė, Lietuvos Genocido
centro istorikės Ramunė Driaučiūnaitė ir Milda Ramanauskaitė, Nacionalinės UNESCO komisijos
sekretoriato komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė (daugiau žr. 9.5.3).

12

Lapkričio 3-18 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vyko UNESCO Generalinės konferencijos 38-oji sesija
(daugiau žr. 1.1).
Lapkričio 16-17 d. Sankt Peterburge, Rusijos Federacijoje, Ekonomikos universitete vyko tarptautinis
Baltijos jūros projekto koordinatorių susitikimas, kuriame dalyvavo atstovai iš Latvijos, Estijos, Rusijos,
Švedijos, Danijos, Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos. Mūsų šaliai atstovavo Baltijos jūros projekto
nacionalinė koordinatorė Miglė Simanavičienė.
Lapkričio 16-20 d. Sofijoje, Bulgarijoje, vyko 12-oji Europos ir Azijos šalių UNESCO asocijuotų mokyklų
konferencija (angl. ASEF Classroom Network). Renginyje, dalyvavo Vydūno gimnazijos mokytoja Marytė
Lukošaitienė bei Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Jolita Lubienė (daugiau
žr. 6.6.3).
2015 m. gruodžio 8-11 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vyko 1954 m. Hagos konvenciją pasirašiusių ar ją
ratifikavusių šalių narių 11-asis susitikimas, 1954 m. Hagos konvencijos Antrąjį protokolą pasirašiusių ar
ją ratifikavusių šalių narių 6-asis susitikimas ir 1954 m. Hagos konvencijos komiteto 10-asis susitikimas,
kuriuose Lietuvai atstovavo Krašto apsaugos ministerijos vyr. specialistė Auksė Ūsienė (daugiau žr. 5.3).
Gruodžio 13-17 d. Paryžiuje, UNESCO būstinėje, vyko UNESCO Kultūrų raiškos įvairovės skatinimo ir
apsaugos konvencijos Tarpvyriausybinio komiteto 9-oji sesija, kurios posėdžiams pirmininkavo Lietuvos
nuolatinis atstovas prie UNESCO ambasadorius Arūnas Gelūnas. Dalyvavo Lietuvos kino centro
direktorius Rolandas Kvietkauskas ir Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato kultūros programų
vadovė Milda Valančiauskienė.
II. LIETUVOS NACIONALINĖ UNESCO KOMISIJA IR SEKRETORIATAS
2.1 Nacionalinė UNESCO komisija
2015 m. sausio 27 d. Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-40 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos
sudėties patvirtinimo“ buvo patikslinta Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėtis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Egidijus Aleksandravičius – Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, Lietuvių išeivijos instituto
direktorius;
Vidmantas Bezaras – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio
departamento direktorius;
Audrius Bitinas – Mykolo Romerio universiteto profesorius;
Žygintas Būčys – Lietuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas;
Vincas Būda – profesorius, Lietuvos mokslų akademijos narys, Valstybinio mokslo tyrimų
instituto Gamtos tyrimų centro direktorius;
Algimantas Degutis – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus
pavaduotojas;
Eugenijus Gefenas – Lietuvos bioetikos komiteto direktorius;
Neris Germanas – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras;
Romas Jarockis – Lietuvos Respublikos kultūros viceministras;
Rūta Kačkutė – Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja;
Ieva Kuizinienė – Vilniaus dailės akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų fakulteto dekanė,
UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros vedėja;
Orinta Leiputė – Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė;
Saulius Liausa – Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius;
Loreta Meškelevičienė – Lietuvos dailės muziejaus vyriausioji fondų saugotoja;
Dainius Numgaudis – (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kancleris);
Romas Pakalnis – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Apsaugos ir
tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Aldona Žemaitytė-Petrauskienė – Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotoja;
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Nomeda Poderienė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Politikos analizės ir reformų
departamento Socialinės aplinkos skyriaus patarėja;
Juozas Raguckas – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus
pavaduotojas;
Paulius Skardžius – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos
departamento direktorius;
Sigitas Stasiulis – Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vedėjas;
Jolita Steponaitienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių
skyriaus vedėja;
Rolanda Šliažienė – viešosios įstaigos jaunimo centro ,,Babilonas“ direktorė;
Arijandas Šliupas – Lietuvos Respublikos susisiekimo viceministras;
Mantas Zakarka – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas.

2.2 Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas
2015 m. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate buvo šios pareigybės: Nacionalinės UNESCO
komisijos sekretoriato generalinis sekretorius, generalinio sekretoriaus padėjėjas (sekretorius),
vyriausiasis buhalteris, komunikacijos programų vadovė, kultūros programų vadovė, švietimo ir mokslo
programų vadovė, paveldo programų bei ūkio personalui priskiriama valytojos pareigybė. Lietuvos
nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate įvyko kelių darbuotojų pasikeitimai. Laikinai ėjusią
generalinio sekretoriaus pareigas dr. Mariją Drėmaitę nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. pakeitė generalinė
sekretorė Asta Junevičienė. Iš tikslinių atostogų grįžusi paveldo programų vadovė Renata Vaičekonytė
Kepežinskienė nuo 2015 m. rugsėjo mėn. pakeitė ją pavadavusią Rugilę Balkaitę.
2015 m. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas aktyviai bendradarbiavo su UNESCO sekretoriatu
Paryžiuje ir jo padaliniais, kitų UNESCO programų ir projektų atstovais.
Sėkmingai ir aktyviai buvo bendradarbiaujama su Lietuvos nuolatine atstovybe prie UNESCO, keičiamasi
informacija ir patirtimi, ypač Lietuvai tapus Vykdomosios tarybos nare. Buvo tęsiamas aktyvus
bendradarbiavimas su kitų šalių nacionalinėmis UNESCO komisijomis.
2.3 Studentų praktika Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate
2013 m. persvarstytas praktikantų poreikis ir suformuluoti reikalavimai norintiems atlikti praktiką
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate leidžia efektyviau atrinkti būsimus praktikantus,
prisidedančius prie Nacionalinės UNESCO komisijos ir sekretoriato vykdomų veiklų. Informacija apie
praktikos galimybes viešinama internetinėje svetainėje, taip pat kreiptasi į universitetus dėl tam tikrų
specialybių studentų poreikio.
2015 m. savanorystės praktiką atliko 9 studentai:
Praktikantas
Iveta Jaugaitė

Marija Strazdaitė

Mokymo įstaiga, studijų
kryptis
Glazgo universitetas, meno
istorijos ir
komperatyvistikos
bakalauras
Vilniaus dailės akademija,
skulptūros katedra,
tarpdisciplininio
šiuolaikinio meno praktika
ir teorija, 4 kursas

Praktikos
laikotarpis
2014-11-17
2015-03-31

Praktikos užduotys

2014-11-17
2015-06-30

Kultūros nakties renginio projekto
sukūrimas ir įgyvendinimas,
asistavimas rengiant parodas

Asistavimas rengiant parodas,
vertimas, parodų apšvietimas,
straipsnių apie parodas rengimas
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Regina Sabonytė

Vytauto Didžiojo
universitetas, lietuvių
filologijos bakalauras
Savanoriška veikla
Istorijos magistras

2015-01-02
2015-02-28

Tekstų redagavimas, vertimas

2015-01-15
2015-03-16

Lenkijos A. Mickevičiaus
universitetas
Mykolo Romerio
universitetas,
Teisės bakalauro IV kursas

2015-03-23
2015-04-20
2015-05-08
2015-08-31

Justas Brazauskas

Mančesterio universitetas
Architektūros bakalauras, II
kursas

2015-06-22
2015-07-31

Ada Gervytė

Vilniaus universitetas,
Istorijos fakultetas,
magistras, II kursas

2015-09-02
2015-12-20

Pilotinio Šiaurės ir Baltijos šalių
projekto, susijusio su tvariu
turizmu ir Pasaulio paveldu,
rekomendacijų plano
įgyvendinimo Lietuvoje
inicijavimas; specializuotų
edukacinių prezentacijų gidams
apie pasaulio paveldo vertybes
Lietuvoje parengimas
Tekstų vertimas kultūros paveldo
tematika
Teisinių dokumentų rengimas,
susipažinimas su bylomis dėl
kultūros paveldo objektų, išvadų
ir pasiūlymų teikimas bei kitos
teisinio pobūdžio užduotys
Analizės apie narystės UNESCO
vertę Lietuvai ekonominiu
požiūriu atlikimo galimybių
studiją, remiantis Jungtinės
Karalystės tyrimu „Wider Value of
UNESCO of UK“, parengimas
Valstybinės Kultūros paveldo
komisijos nutarimų, susijusių su
Vilniaus istoriniu centru ir Kuršių
nerijos vietove sąrašo sudarymas,
įvardinant pagrindines su
vertybėmis susijusias
paveldosaugos aktualijas.
Kauno modernizmo architektūrai
artimų vertybių, esančių UNESCO
Pasaulio ir Preliminariame
paveldo sąrašuose lyginamoji
analizė.

Barbara Pavlova

Julija Laurinaitytė
Dominika
Novickienė

2.4 Nacionalinės UNESCO komisijos 2016 m. kalendorius

2015 m. pabaigoje Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas parengė ir kartu su Kauno savivaldybe
bei Užsienio reikalų ministerija išleido kalendorių (1500 vnt.), skirtą Kauno tarpukario modernistinei
15

architektūrai. Šiuo darbu, rengiant Kauno modernistinės architektūros nominaciją UNESCO Pasaulio
paveldo sąrašui, siekiama prisidėti prie informacijos sklaidos nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
Kalendoriuje panaudotos fotografų Gintaro Česonio ir Tomo Lopatos fotografijos, išryškinančios Kauno
moderniosios kultūros originalumą ir išskirtinumą. Tekstus fotografijoms, atspindinčius svarbiausius to
meto miesto ir visuomenės raidos aspektus, parengė dr. Vaidas Petrulis, kalendoriaus dizainą sukūrė
Gediminas Saulis. Kalendoriaus tekstai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis.
III. FINANSINĖ UNESCO IR KITA GAUTA PARAMA
3.1. UNESCO Dalyvavimo programa
Nors Lietuvos Respublika yra šalis – donorė, atsižvelgiant į Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato
valstybinį finansavimą, 2014-2015 m. laikotarpiu UNESCO Dalyvavimo programai buvo pateiktos 3
projektų paraiškos. Visos jos gavo dalinį finansavimą:
1) projektas „Komunikacijos ir valdymo gebėjimų stiprinimas (Kuršių nerija)”. Skirta suma - 17 504 JAV
dol. (daugiau žr. 5.1.3).
2) projektas „UNESCO Asocijuotų mokyklų pasiekimų programa“. Skirta suma - 17 000 JAV dol. (daugiau
žr. 6.6.1).
3) projektas „Ilgalaikės viešos platformos į darnų vystymąsi orientuotam mokslui skatinti sukūrimas”.
Skirta suma – 17 000 JAV dol. (daugiau žr. 6.4).
3.2 Kita parama arba tikslinis lėšų naudojimas
2015 m. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas UNESCO Dopingo nevartojimo fondui pateikė
Lietuvos antidopingo agentūros parengtą paraišką. Projekto įgyvendinimui buvo skirta 18 100 Eur.
Įgyvendinant šį projektą bus sukurta sportininkams ir plačiajai visuomenei skirta elektroninė dopingo
prevencijos ir mokymo priemonė (daugiau žr. 8.3.1).
2014 m. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas pateikė 3 projektų paraiškas Lietuvos kultūros
tarybai (toliau – LKT). Šie projektai buvo įgyvendinti 2015 m. Visų projektų paraiškos gavo dalinį LKT
finansavimą:
1) tarptautinės kilnojamosios parodos „Atsisveikinimas su Tėvyne“, skirtos Mykolo Kleopo Oginskio 250ųjų gimimo metinių jubiliejui, parengimas. Šiam projektui LKT skyrė dalinį 9 000 eurų finansavimą
(daugiau žr. 4.1.4).
2) projektas „Komunikacijos ir valdymo gebėjimų stiprinimas, skirtas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą
įrašytoms tarpvyriausybinėms vietovėms (Kuršių nerija)“, gavo dalinį 3 900 eurų finansavimą (daugiau žr.
5.1.3).
3) projektui „Nematerialaus kultūros paveldo specialistų seminaras, skirtas UNESCO Nematerialaus
kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimui“ LKT skyrė dalinį 3 100 eurų finansavimą (daugiau
5.7.4).
2015 m. LKT buvo teiktos dvi paraiškos šiems projektams finansuoti:
1) „UNESCO kultūros politikos ir paveldo konvencijos, jų įgyvendinimas Lietuvoje. Skirta Lietuvos įstojimo
į UNESCO 25-mečiui“. Šiam projektui skirtas dalinis 10 400 eurų finansavimas;
2) Tarptautinė kilnojamoji paroda „An Offspring of Modernism – Kaunas Architecture 1918-1940“. Šiam
projektui LKT skyrė dalinį 7000 eurų finansavimą.
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2015 m. pabaigoje iš Užsienio reikalų ministerijos buvo gautas 1 100 eurų finansavimas trikalbio
reprezentacinio lankstinuko apie UNESCO materialų ir nematerialų kultūros paveldą Lietuvoje leidybai.
IV. UNESCO MINIMOS SUKAKTYS
Kiekvieną dvimetį UNESCO valstybės narės kviečiamos pateikti savo pasiūlymus dėl garbingų žmonių,
jubiliejinių įvykių ir datų įtraukimo į UNESCO Minimų datų sąrašą. 2014-2015 m. į UNESCO Minimų datų
sąrašą buvo pateiktos ir įtrauktos dviejų iškilių asmenybių sukaktys: rašytojo Kristijono Donelaičio (1714–
1780) 300-osios gimimo metinės ir kompozitoriaus, rašytojo bei diplomato Mykolo Kleopo Oginskio
(1765–1833) 250-osios gimimo metinės (ši sukaktis minima kartu su Baltarusija ir Lenkija). Kristijono
Donelaičio 300-osioms gimimo metinės buvo minimos 2014 m.
4.1 Mykolo Kleopo Oginskio (1765-1833) 250-osios gimimo metinės
4.1.1 Darbo grupė sukakties minėjimo įgyvendinimui koordinuoti
2014 m. liepos 18 d. Ministro Pirmininko potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė Mykolo Kleopo Oginskio
250-ųjų gimimo metinių minėjimo programos projektui parengti, į kurią buvo deleguota Nacionalinės
UNESCO komisijos sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė. Be daugelio kitų šiai
sukakčiai skirtų renginių, į valstybinę minėjimo programą buvo įtrauktos Nacionalinės UNESCO komisijos
sekretoriato rengta kilnojamoji Baltarusijos, Lietuvos ir Lenkijos fotomenininkų paroda „Atsisveikinimas
su Tėvyne“, kuri 2015 m. rugsėjo 7-11 d. buvo pristatyta UNESCO būstinėje Paryžiuje, bei koncertinė
programa, kurią koordinavo Lietuvos nacionalinė filharmonija, finansuojant Kultūros ministerijai.
Fotomenininkų parodai parengti Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas gavo dalinį LKT
finansavimą (plačiau žr. 4.1.4).
4.1.2 Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių logotipas
Besirengiant Mykolo Kleopo Oginskio metams, Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas sukūrė
jungtinį UNESCO sukakčių ženklą (lietuvių ir anglų kalbomis), skirtą Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų
gimimo metinių minėjimui. Visų renginių, skirtų minėtoms metinėms, organizatoriai leidiniuose,
plakatuose ir kitoje susijusioje medžiagoje buvo pakviesti naudoti jungtinius UNESCO sukakčių ženklus.

4.1.3 Kalendorius, skirtas Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) 250-osioms gimimo metinėms
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas parengė ir išleido
M. K. Oginskiui skirtą 2015 m. kalendorių (800 vnt.). Tai buvo
bendras sekretoriato ir Vilniaus dailės akademijos Grafinio
dizaino katedros vedėjos prof. Aušros Lisauskienės darbas.
Lietuvos grafikos dizainerės, kaligrafijos, tipografijos ir knygų
meno pedagogės šiuolaikiniai kaligrafijos darbai iliustruoja M. K.
Oginskio mintis apie svarbiausias iškilaus XVIII-XIX a. muziko ir
diplomato vertybes: tikėjimą, meilę Tėvynei, atsidavimą,
saviugdą, kūrybos ir muzikos laisvę, grožio, draugystės
universalumą. Kalendoriaus tekstai buvo pateikti lietuvių, anglų
ir prancūzų kalbomis. Kalendoriuje panaudotas QR kodas, kuris
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leidžia išklausyti garsiausią M. K. Oginskio polonezą „Atsisveikinimas su Tėvyne“, atliekamą pianistės
Šviesės Čepliauskaitės. Kalendorius buvo tradiciškai padovanotas Lietuvos Respublikos ministerijoms,
kultūros ir švietimo organizacijoms, Nacionalinės UNESCO komisijos partneriams, diplomatinėms
atstovybėms. Didelė dalis kalendoriaus tiražo (300 vnt.) buvo perduota Užsienio reikalų ministerijai.
4.1.4 Renginys UNESCO būstinėje Paryžiuje: koncertas „Laiškai apie muziką“ ir paroda
„Atsisveikinimas su Tėvyne“
2015 m. rugsėjo 7 d. Paryžiuje, UNESCO būstinėje, įvyko renginys, skirtas M. K. Oginskio 250-osioms
gimimo metinėms. UNESCO diplomatams sveikinimo kalbą pasakė UNESCO Generalinė direktorė Irina
Bokova ir LR Seimo pirmininko pavaduotojas Gediminas Kirkilas. Koncerto „Laiškai apie muziką", kurį
surengė Lietuvos nacionalinė filharmonija kartu su Lietuvos nuolatine atstovybe prie UNESCO ir Lietuvos
nacionaline UNESCO komisija, bendradarbiaudamos su Lenkijos ir Baltarusijos nuolatinėms
atstovybėmis, metu muzikavo M. K. Čiurlionio kvartetas (Lietuva), mecosopranas Elisabeth Zapolska
(Lenkija) ir pianistė Jekaterina Glazovskaja (Baltarusija). Šio renginio metu Lietuvos nacionalinė UNESCO
komisija pristatė Mykolui Kleopui Oginskiui ir Oginskių giminės paveldui dedikuotą fotografijų parodą
„Atsisveikinimas su Tėvyne“, kurią sudarė trijų skirtingų kartų fotografų - Algimanto Aleksandravičiaus
(Lietuva), Proto Jarnuškievičiaus (Lenkija) ir Vitalijaus Rakovičiaus (Baltarusija) - darbai, video projekcija,
informacijos vaizdo ekranai, specialiai parodai sukurti plakatai ir informaciniai lankstinukai. Po renginio
Paryžiuje paroda buvo pristatyta Briuselyje ir Maskvoje.
4.1.5 Tarptautinis meninis projektas „Sugrįžimas į Tėvynę“
M. K. Oginskiui įamžinti Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus pakviesti Lietuvos, Lenkijos bei
Baltarusijos menininkai sukūrė įdomų vizualinį pasakojimą – parodą apie žymiojo didiko gyvenimą ir jo
paveldą šiandien, pakvietė susimąstyti apie bendrą istorinę atmintį ir kultūrą vienijančią figūrą. Paroda
buvo pristatyta 2016 m. sausio 19 - vasario 16 d. Nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje. Parodos
atidaryme dalyvavo Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus atstovai, istorikė dr. Ramunė
Šmigelskytė-Stukienė, knygos ,,Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje" sudarytoja ir aktorė Virginija
Kochanskytė.
4.1.6 Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus organizuoti renginiai
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas tarpininkavo Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejui
gaunant archyvinę medžiagą iš Krokuvos nacionalinio muziejaus, reikalingą Rietavo muziejaus rengiamai
kilnojamai parodai.
2015 m. rugsėjo 17 d. Nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas prof. Romas Pakalnis ir sekretoriato
kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė dalyvavo Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus
rengtoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Mykolas Kleopas Oginskis. Asmenybė ir epocha“. Šios
konferencijos tikslas buvo į bendrą diskusiją sutelkti kunigaikščių Oginskių giminės istoriją ir Mykolo
Kleopo Oginskio veiklą tiriančius Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos ir kitų šalių istorikus, muzikologus,
kultūrologus ir apžvelgti M. K. Oginskio biografiją bei jo epochą, išryškinti esminius veiksnius ir
aplinkybes, nulėmusias politiko, diplomato, kompozitoriaus ir visuomenės veikėjo asmenybės
formavimąsi bei raišką XVIII–XIX amžių sandūroje.
2015 m. lapkričio 5 d. bendradarbiauta rengiant apskritąjį stalą „M. K. Oginskio jubiliejinės sukakties
minėjimo rezultatai: gairės ir artimiausi darbai Oginskių kultūros paveldo kelio kūrimui“, kuris įvyko
Nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje. Renginio tikslas buvo aptarti įgyvendintos M. K. Oginskio 250ųjų gimimo metinių programos rezultatus ir numatyti gaires Oginskių kultūros paveldo židinių tolesniam
bendradarbiavimui, kultūros kelio temos vystymui. Apskritojo stalo dalyviams buvo pristatyti UNESCO
būstinėje Paryžiuje įvykę M. K. Oginskio sukakčiai skirti jubiliejiniai renginiai.
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4.2 Algirdo Juliaus Greimo 100-osios gimimo metinės
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, bendradarbiaudamas su A. J. Greimo semiotikos ir
literatūros teorijos centru, parengė Algirdo Juliaus Greimo 100-ųjų gimimo metinių nominacinę
sukakties bylą. Šiai bylai gautas oficialus Prancūzijos, Meksikos ir Estijos nacionalinių UNESCO komisijų
palaikymas bei Brazilijos, Italijos ir Čilės semiotikų rekomendacijos. Sprendimas šią sukaktį paskelbti
UNESCO minima data buvo priimtas UNESCO Generalinės konferencijos 38-ojoje sesijoje.
A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras kreipėsi į LR Seimą, siūlydamas 2017-uosius metus
paskelbti A. J. Greimo metais. Sprendimo laukiama. Taip pat centro iniciatyva Lietuvos paštas 2017 m.
planuoja išleisti A. J. Greimui skirtą pašto ženklą.
4.3 Fotografijų paroda „Mokykla su Meile“
2013 m. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, remiant Švietimo ir mokslo ministerijai, parengė
fotografijų parodą „Mokykla su Meile“, kurioje buvo pristatytas fotomenininko Ramūno Danisevičiaus
darbų ciklas apie lietuviškos mokyklos nūdienos gyvenimą, vaikų laiko atspindžius mokykloje ir šalia jos.
2013-2014 m. ši paroda, skirta UNESCO Comenius medaliu apdovanotos prof. Meilės Lukšienės
atminimui, buvo eksponuojama įvairiose Lietuvos organizacijose ir UNESCO būstinėje Paryžiuje. 2015 m.
su Užsienio reikalų ministerijos parama paroda buvo eksponuojama lietuviškose mokyklose Baltarusijoje,
o 2015 m. pabaigoje ji buvo pristatyta „Vyturio“ pradinėje mokykloje, šventusioje savo 25-erių metų
įkūrimo jubiliejų.
V. KULTŪRA
5.1.Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija (1972 m.)
Į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktos keturios vertybės: Vilniaus istorinis centras (nuo 1994 m.),
Kuršių nerija (kartu su Rusijos Federacija, nuo 2000 m.), Kernavės archeologinė vietovė (nuo 2004 m.) ir
Struvės geodezinis lankas (kartu su dar 9 valstybėmis, 2005 m.).
5.1.1 Pasaulio paveldo komiteto 39-oji sesija
2015 m. birželio 28 – liepos 8 d. Bonoje, Vokietijoje, vyko UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 39-oji
sesija, kurioje dalyvavo Kultūros viceministras dr. Romas Jarockis, Nacionalinės UNESCO komisijos
generalinė sekretorė dr. Marija Drėmaitė ir Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato kultūros
paveldo programų vadovė Rugilė Balkaitė. Kaip vienas iš svarbiausi šios sesijos klausimų buvo pristatyti
II-ojo Europos regiono Periodinių ataskaitų ciklo rezultatai ir patvirtintas Veiksmų planas, kurio trys
pagrindiniai uždaviniai yra išskirtinės visuotinės vertės identifikavimas ir apsauga; efektyvus pasaulio
paveldo vietovių valdymas ir supratimo apie UNESCO Pasaulio paveldo konvenciją skatinimas. Sesijos
metu buvo svarstomas Pasaulio paveldo konvencijos Įgyvendinimo gairių atnaujinimas, sudaryta
ekspertų darbo grupė, kuriai pavesta parengti Tvaraus vystymosi politikos gaires/vadovą (angl. Policy
Document for the integration of a sustainable development perspective into the processes of the World
Heritage Convention), kurio nuostatos bus integruojamos į konvencijos Įgyvendinimo gaires. Taip pat
buvo priimta Bonos deklaracija, kuria tarptautinė bendruomenė raginama kovoti su nauja smurtinio
ekstremizmo ir „kultūrinio valymo“ grėsme.
Šios Pasaulio paveldo komiteto sesijos metus į Pasaulio paveldo sąrašą buvo įtrauktos 24 naujos
vertybės, o į Pasaulio paveldo pavojuje sąrašą - 3 vertybės: istorinio Hatros (Hatra) miesto griuvėsiai
Irake bei istoriniai Sanos ir Šibamo (Shibam) miestai Jemene, išbraukta 1 vertybė – Kolumbijos Los Katíos
nacionalinis parkas.
Iš viso šiuo metu Pasaulio paveldo sąraše yra 1031 gamtos ir kultūros paveldo vertybė 163 pasaulio
valstybėse. Iš jų - 802 kultūros paveldo vertybės, 197 gamtos paveldo vertybės ir 32 vertybės, turinčios
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išskirtinės visuotinės vertės gamtos ir kultūros paveldo požymių. 31 vertybė yra daugiau nei vienos
valstybės teritorijoje. Pavojuje esančio pasaulio paveldo sąraše – 48 vertybės, iš Pasaulio paveldo sąrašo
yra išbrauktos 2 vertybės.
Pasaulio paveldo komiteto 40-oji sesija vyks Stambule, Turkijoje, 2016 m. liepos mėn. Šios sesijos metu
bus vertinama Kuršių nerijos būklės įvertinimo ataskaita.
5.1.2 Vilniaus istorinis centras
2015 m. sausio 23 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate įvyko susitikimas su Kultūros
paveldo departamento ir Užupio bei Senamiesčio bendruomenių atstovais dėl Vilniaus istorinio centro
apsaugos reglamentavimo ir aktualių reglamentavimų pakeitimų, buvo aptarti rengiamo Vilniaus
senamiesčio Tvarkymo plano projekto ir susijusios informacijos viešinimo, efektyvaus bendruomenių ir
institucijų bendradarbiavimo klausimai.
Gegužės 19 d. įvyko susitikimas su naujai išrinktais Vilniaus m. savivaldybės vadovais. Susitikimo metu
buvo aptarti pasaulio paveldo vertybės Vilniaus senamiesčio valdymo klausimai bei plėtros ir transporto
istoriniame miesto centre problemos. Pabrėžtas poreikis, vadovaujantis Pasaulio paveldo konvencija ir
susijusiais dokumentais, Vilniaus senamiesčiui turėti vieną konkretų ir atsakingą vietovės valdytoją (site
manager), tačiau buvo pripažinta, kad tai neturėtų būti tik savivaldybės funkcija. Jau daug metų VšĮ
„Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“ ir jos vadovas Gediminas Rutkauskas yra pasaulio paveldo
vertybės Vilniaus istorinio centro vietovės valdytojas, tad susitikimo metu buvo pabrėžti reikalingi
struktūriniai pokyčiai, galintys sustiprinti šią agentūrą, idant ji taptų telkiančia ir visuomenei draugiška
institucija, vykdytų Vilniaus istorinio centro stebėseną, atliktų kitas svarbias funkcijas. Susitikimo metu
taip pat buvo išsakytas susirūpinimas dėl intensyvaus transporto srauto Vilniaus senamiestyje, ypač
turistų labiausiai lankomose vietose.
Spalio 27 d. Kultūros ministerijoje įvyko Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato inicijuotas
kultūros ministro Šarūno Biručio ir atsakingų institucijų atstovų susitikimas dėl Vilniaus istorinio
centro, jo išsaugojimo ir tvarkymo aktualijų. Susitikime dalyvavo Kultūros paveldo departamento,
Valstybinės kultūros paveldo komisijos, Senamiesčio atnaujinimo agentūros vadovai ir atstovai,
paveldosaugos ekspertai. Susitikimo metu buvo aptartos Vilniaus istorinio centro paveldosaugines
reglamentavimo spragos, atkreiptas dėmesys į iškilusią buvusio užstatymo atkūrimo problematiką,
Pasaulio paveldo komiteto sprendimų įgyvendinimą, aptarti kiti aktualūs paveldosaugos klausimai.
Pradėjus viešinti Vilniaus senamiesčio tvarkymo plano (toliau – Tvarkymo planas) projektą,
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas teikė pastabas, susijusias su Pasaulio paveldo komiteto
sprendimais: dėl aukštybinių pastatų statybos senamiesčio apsaugos zonoje Neries dešiniajame krante,
buvusio užstatymo atkūrimo, Tvarkymo plano tvirtinimo, Pasaulio paveldo konvencijos ir susijusių
sąvokų bei terminų naudojimo ir kt. Tvarkymo plano pasiūlymams ir pastaboms nagrinėti Kultūros
paveldo departamentas sudarė darbo grupę, į kurią stebėtojo teisėmis buvo deleguota Nacionalinės
UNESCO komisijos sekretoriato kultūros paveldo programų vadovė Renata Vaičekonytė Kepežinskienė.
2016 m. sausio 11 d. Kultūros ministro įsakymu buvo pakeista Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO
Pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimo ir tausojamojo naudojimo priežiūros
komisijos, vadovaujamos Nacionalinės UNESCO komisijos nario, kultūros viceministro dr. Romo Jarockio,
sudėtis. Šiame Priežiūros komisijoje taip pat dalyvauja Nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas prof.
Romas Pakalnis bei komisijos nariai Vidmantas Bezaras, Algimantas Degutis, Juozas Raguckas ir
generalinė sekretorė Asta Junevičienė.
5.1.3 Kuršių nerija
2015 m. sausio 19-22 d. Kuršių nerijoje įvyko ICOMOS atsakomosios stebėsenos misija, kurią vykdė
ICOMOS ekspertas dr. Tamás Fejérdy. Ataskaitoje yra pateikiamos šios specialiosios rekomendacijos dėl
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probleminių klausimų, nagrinėtų misijos metu: 1) dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGD):
rekomenduojama tęstinė galimo (ne vizualinio) poveikio stebėsena; 2) dėl „tilto per Kuršių marias“:
rekomenduojama priimti galutinį, visuose teritorijų planavimo ir kituose susijusiuose dokumentuose
įtvirtintą sprendimą, kuriuo būtų draudžiama tilto statyba per Kuršių marias; 3) dėl projekto statyti
Giliavandenį uostą ir (arba) išorinį Giliavandenį uostą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje:
vadovaujantis Pasaulio paveldo konvencijos Įgyvendinimo gairėmis, visa susijusi informacija, tame tarpe
Poveikio paveldui ir Poveikio aplinkai vertinimai, prieš priimant sprendimus, turi būti pateikti UNESCO
Pasaulio paveldo centrui. Visa ataskaita anglų kalba skelbiama UNESCO Pasaulio paveldo svetainėje
(http://whc.unesco.org/document/135175), o lietuvių kalba – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos
svetainėje (http://www.unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/pasaulio-paveldas-lietuvoje/kursiu-nerija).
Vadovaujantis UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 38-osios sesijos sprendimu, Aplinkos ministerija 2015
m. lapkričio 29 d. UNESCO Pasaulio paveldo centrui pateikė Kuršių nerijos pažangos ataskaitą ir
atnaujintą būklės išsaugojimo ataskaitą dėl SGD terminalo įrengimo, oficialią informaciją dėl tilto per
Kuršių marias statybos pagrįstumo ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vystymo projektų bei Kuršių nerijos
nacionalinio parko tvarkymo plano tikslinimo.
Liepos 30 - rugpjūčio 10 d. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas bei Gamtos paveldo fondas,
bendradarbiaujant su Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, dalyvavo UNESCO inicijuotame
Tarptautiniame pasaulio paveldo vertybių savanorių projekte ir įgyvendino veiklą „Susivieniję gamtos
išsaugojimui Kuršių nerijoje“ (angl. WHV – United for Nature Conservation in Curonian Spit). Iš viso
UNESCO projekte dalyvavo 46 organizacijos, vykdžiusios 52 jaunimo projektus 34 šalyse; projektas Kuršių
nerijoje buvo skirtas pasaulio paveldo vertybės Kuršių nerijos bioįvairovės apsaugos aktualijoms.
Rugsėjo 28 - 29 d. Nidoje įvyko tarptautinis seminaras „Komunikacijos ir valdymo gebėjimų stiprinimas,
skirtas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytoms tarpvalstybinėms vietovėms“. Renginys, kuriuo buvo
paminėta Kuršių nerijos įrašymo į Pasaulio paveldo sąrašą 15-ųjų metų sukaktis, buvo skirtas sustiprinti
pasaulio paveldo vertybėse dirbančių specialistų vietovės valdymo bei komunikacinius gebėjimus.
Seminare dalyvavo aplinkosaugos, kultūros paveldo, kraštovaizdžio, turizmo specialistai iš Lietuvos,
Latvijos, Estijos, Norvegijos, Švedijos, Ukrainos, Suomijos, Danijos ir Rusijos Federacijos pasaulio paveldo
vertybių. Mokymus vedė dr. Dennis Rodwell (Junginė Karalystė) ir prof. John Veverka (JAV). Seminaro
išdėstytos medžiagos pagrindu parengtos komunikacijos gairės, skirtos komunikacijos apie pasaulio
paveldo vertybes tobulinimui.
2016 m. vasario 11 d. Aplinkos ministro įsakymu buvo sudaryta tarpinstitucinė konsultacinė darbo grupė
Kuršių nerijos, įrašytos į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, valdymo planui parengti. Darbo grupei
vadovauja nacionalinės UNESCO komisijos narys, Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir
kraštovaizdžio departamento direktorius, o darbo grupėje dirba Nacionalinės UNESCO komisijos narys
Juozas Raguckas ir . generalinė sekretorė Asta Junevičienė.
5.1.4 Struvės geodezinis lankas

2015 metais buvo minimas per 10 pasaulio valstybių besidriekiančio Struvės geodezinis lanko įrašymo į
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą 10-metis. Ta proga, Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai
bendradarbiaujant, Lietuvos bankas išleido Struvės geodeziniam lankui skirtą proginę 20 Eurų nominalo
monetą.
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5.1.5 Viešųjų edukacinių paskaitų ciklas „UNESCO paveldas pasaulyje ir Lietuvoje“
2015 m. buvo tęsiama 2013 m. pradėta Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir ARCHITEKTŪROS
[aktualijų] FONDO bendra iniciatyva – paskaitų ciklas „UNESCO paveldas pasaulyje ir Lietuvoje“. Šio
projekto tikslas – skleisti informaciją apie pasaulinės reikšmės kultūros ir gamtos paveldą, aptarti jo
aktualijas, siejamas su UNESCO vardu. 2015 metais įvyko 6 tikslinės paskaitos Nacionalinės UNESCO
komisijos galerijoje ir Vilniaus universitete. Paskaitos buvo filmuojamos ir viešinamos internete,
tapdamos šiuolaikine papildoma edukacine priemone.

2015 m. vyko šios paskaitos:
Kovo 25 d. - paskaita „Neries krantinių atnaujinimas: Vilniaus miesto atgimimas ar žlugti pasmerktas
projektas?". Pranešėjas Artūras Blotnys [Vilniaus miesto architektas] ir specialistai iš Vilniaus m.
savivaldybės pristatė Neries krantinių atnaujinimo viziją ir projekto eigą. Matas Šiupšinskas [architektas]
pasidalino komentaru apie tokių projektų poveikį visuomenei ir miestui. Daugiau:
http://www.archfondas.lt/lt/aktualiju/irasas/neries-pakranciu-atnaujinimas-vilniaus-miesto-atgimimasar-zlugti-pasmerktas-projektas
Balandžio 16 d. - paskaita „Prarastas Vilnius: universiteto botanikos sodas Sereikiškėse". Pranešėja
Audronė Kasperavičienė [architektūros istorikė, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervatas],
supažindino su XIX a. Vilnių garsinusio VU botanikos sodo istorija. Prof. Romas Pakalnis [Lietuvos
nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas] pristatė šio istorinio parko reikšmę miestui, gamtai ir
žmonėms. Paskaita buvo skirta Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių dienos proga. Po paskaitos
vyko nemokama ekskursija po Vilniaus pilių rezervatą. Daugiau:
http://www.archfondas.lt/lt/aktualiju/irasas/prarastas-vilnius-universiteto-botanikos-sodas-sereikiskese
Gegužės 26 d. – paskaita „Kauno tarpukario architektūrai jau suteiktas Europos paveldo ženklas, o kada
UNESCO?". Pranešėjas dr. Vaidas Petrulis [architektūros istorikas, KTU Architektūros ir statybos
institutas] pristatė ES tarpvyriausybinės iniciatyvos – Europos paveldo ženklo – idėją ir svarbą mūsų
regionui, aptarė Kauno tarpukario architektūros specifiką, lėmusią europinį įvertinimą ir galimai
atversiančią kelią tapti UNESCO Pasaulio paveldu. Andrijana Filinaitė [Kauno m. savivaldybė]
pakomentavo tai, kas lėmė ir kaip buvo pasiektas vietos politinis sprendimas, palankus Kauno miesto
paveldo išsaugojimui ir aktualizavimui. Daugiau:
https://www.facebook.com/UNESCO.LT/posts/980872415257851
Rugsėjo 23 d. – paskaita „UNESCO Pasaulio paveldas ir teisėmis grindžiami požiūriai" (angl. World
Heritage and Rights-based Approaches). Pranešėjas dr. Amund Sinding-Larsen iš Oslo (architektas,
tarptautinis UNESCO Patariamosios organizacijos, ICOMOS narys) pristatė Pasaulio paveldo
įgyvendinimo aktualijas žmogaus teisių kontekste. Daugiau:
http://www.archfondas.lt/lt/aktualiju/irasas/unesco-pasaulio-paveldas-ir-teisemis-grindziami-poziuriai
Gruodžio 1 d. – paskaita „Poveikio paveldui vertinimas UNESCO Pasaulio paveldo atžvilgiu: naujas
reikalavimas ar būtinybė?" Pranešėjas dr. Gamini Wijesurija, atstovaujantis ICCROM [architektas,
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archeologas, ICOMOS narys, ilgametis UNESCO Pasaulio paveldo procesų dalyvis] aptarė vieną
aktualiausių paveldosaugos temų – kaip atlikti ir įvertinti poveikį paveldui. Daugiau:
http://www.archfondas.lt/lt/aktualiju/irasas/poveikio-paveldui-vertinimas-unesco-pasaulio-paveldoatzvilgiu-naujas-reikalavimas-ar-butinybe
Gruodžio 21 d. - paskaita „Istoriniai miestai ir tvarumas" (angl. Historic Cities and Sustainability).
Pranešėjas dr. Claus-Peter Echter iš Miuncheno [architektas, urbanistas, sociologas, ICOMOS ir Europa
Nostra narys] kalbėjo apie istorinius miestus ir jiems kylančius iššūkius bei tvarų, darnų ir atsakingą jų
vystymą. Daugiau:
http://www.archfondas.lt/lt/aktualiju/irasas/istoriniai-miestai-ir-tvarumas
5.1.6 Kitos edukacinės paskaitos kultūrinio paveldo tema
Rugsėjo 30 d. – paskaita „Muziejinė istorinių pastatų ir archeologinių vietovių konversija“ Pranešėjas
prof. Calogero Bellanca (La Sapienza universitetas, Roma) savo paskaitoje, remdamasis
muziejinininkystės kriterijais, analizavo muziejaus instituciją, kaip kultūros paveldą saugantį instrumentą,
ypatingą dėmesį atkreipdamas į istorinį – meninį ir archeologinį paveldą.
Lapkričio 20 d. - paskaita „Guimarães: svarstymai apie UNESCO Pasaulio paveldą ir Europos kultūros
sostinę“, skirta Guimarães miesto, 2001 m. įrašyto į Pasaulio paveldo sąrašą, architektūrinių ir
urbanistinių intervencijų apžvalgai, miesto istorinės dalies ir jos apsaugos zonų regeneravimo,
atgaivinimo rezultatų apibendrinimams. Pranešėjas - Ricardo Rodrigues, Porto universiteto
Architektūros fakulteto dėstytojas (Portugalija), Guimarães miesto architektas, ICOMOS ir kitų
tarptautinių komisijų narys.
5.2 Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo
konvencija (1970 m.)
2015 m. vasario 12 d. buvo priimta Jungtinių Tautų saugumo tarybos rezoliucija 2199, kuria vieningai
pasmerkiamas kultūros paveldo naikinimas Irake ir Sirijoje bei akcentuojamos teisiškai privalomos
priemonės kovojant su nelegalia kultūros vertybių iš minėtų šalių prekyba. Siekdamas paviešinti šią
aktualią žinią, Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas kreipėsi į Kultūros ministeriją, Užsienio
reikalų ministeriją, Kultūros paveldo departamentą, Policijos departamentą ir Valstybės sienos apsaugos
tarnybą, atkreipdamas dėmesį į kvietimą sistemingai koordinuoti ir žymėti išvežamų ir įvežamų kultūros
vertybių kilmės vietą ir atitinkamai informuoti apie vogtas vertybes. Apie tai, kad kultūros vertybių
grobstymas ir prekyba tiesiogiai tarnauja teroristinių grupuočių veiklos palaikymui, LRT radijo laidoje
„Aktualijų studija“ bei Info TV laidoje kalbėjo Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato kultūros
paveldo programų vadovė Rugilė Balkaitė. Ji taip pat priminė būtinybę naudotis esamomis duomenų
bazėmis ir teisiniais įrankiais: Interpol‘s Stolen Works of Arts Database, UNESCO Database of National
Cultural Heritage Law, Emergency Red Lists of Cultural Objects at Risk ir kt.
Gegužės 18-20 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje įvyko 1970 m. Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo,
išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos valstybių narių 3-asis
susitikimas. Jo metu buvo diskutuojama apie šios konvencijos Įgyvendinimo gairių projektą, specialaus
fondo įkūrimą ir kitais klausimais, buvo aptarta situacija Irake, Libijoje ir Sirijoje. Susitikime dalyvavo
Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vyr. specialistas Mindaugas Žolynas.
5.3 Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija (1954 m.), Hagos konvencijos
protokolai (1954 m., 1999 m.)
2015 m. gruodžio 8-11 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vyko 1954 m. Hagos konvenciją pasirašiusių ar ją
ratifikavusių šalių narių 11-asis susitikimas, 1954 m. Hagos konvencijos Antrąjį protokolą pasirašiusių ar
ją ratifikavusių šalių narių 6-asis susitikimas ir 1954 m. Hagos konvencijos komiteto 10-asis susitikimas.
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Šių susitikimų metu buvo pristatytos kultūros vertybių išsaugojimo priemonės, dalintasi patirtimi,
nutarta dėl skiriamojo ženklo naudojimo kultūros vertybėms, turinčioms sustiprintą apsaugą, buvo
svarstomi finansiniai ir strateginiai klausimai, susiję su 1954 m. Hagos konvencijos ir jos Antrojo
protokolo nuostatų įgyvendinimu, taip pat Hagos konvencijos sąveikų su kitomis UNESCO konvencijomis
galimybės ir efektyvumas, kiti klausimai. Susitikimuose dalyvavo Krašto apsaugos ministerijos vyr.
specialistė Auksė Ūsienė.
5.4 Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija (2001 m.)
Balandžio 27-30 d. Paryžiuje vyko su Povandeninio kultūros paveldo konvencija susiję tarptautiniai
susitikimai: specialus susitikimas „Exchange Day“, Konvencijos valstybių narių 5-oji sesija, Mokslinio ir
techninio komiteto (STAB) 6-asis susitikimas. Konvencijos valstybių narių sesijos metu buvo svarstomi
klausimai, susiję su Povandeninio kultūros paveldo strategijos parengimu, Povandeninio kultūros
paveldo konvencijos ratifikavimu bei konvencijos įgyvendinimu, atsakingo visuomenės požiūrio
formavimu bei skatinimu, prieinamumu visuomenei ir kt. Sesijos metu STAB komiteto narys, Klaipėdos
universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto prof. habil. dr. Vladas Žulkus buvo
perrinktas 3 kadencijai.
Mokslinio ir techninio komiteto (STAB) 6-ojo susitikimo metu buvo aptartos ekspertų misijos Haityje,
Panamoje ir Madagaskare. Be kitų aktualių klausimų, STAB susitikime buvo siūlomas artimesnis
Povandeninio kultūros paveldo tinklo bendradarbiavimas su UNESCO/UNITWIN programa, vienijančia 21
universitetą, buvo pristatyti Povandeninio kultūros paveldo tvarkymo gerosios praktikos pavyzdžiai,
pasiūlyta sudaryti ir paviešinti skirtingų regionų tarptautinių ekspertų sąrašą, kuris padėtų ypatingu
atveju greitai surasti reikiamą specialistą archeologiniams ir išsaugojimo tyrimams. Susitikime buvo
aptarta klimato kaitos įtaka povandeniniam paveldui.
2016 m. kovo 1 d., bendradarbiaudamas UNESCO Povandeninio paveldo apsaugos konvencijos
Mokslinės – techninės tarybos nariu prof. habil. dr. Vladu Žulkumi, Nacionalinės UNESCO komisijos
sekretoriatas kreipėsi į Kultūros ministeriją bei Valstybinę kultūros paveldo komisiją, siūlydamas
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 ir 17 straipsnių pataisas, susijusias su povandeninio
paveldo apsauga Lietuvos teritorijoje.
5.5 Muziejai
2015 m. pradžioje UNESCO sudarė specialų tarpvyriausybinį komitetą, kuris įvertino ir teikė siūlymus
UNESCO parengtai preliminariajai ataskaitai dėl Muziejų ir kolekcijų apsaugos ir viešinimo
rekomendacijų projekto. Lietuvai šio komiteto veikloje atstovavo Kultūros ministerijos Kultūros politikos
departamento Muziejų, bibliotekų ir archyvų sk. vedėja dr. Rūta Pileckaitė. Gegužės 27-28 d. vykusiame
šio komiteto susitikime buvo nutarta, kad 1960-ųjų metų UNESCO rekomendacijos nebepakankamos,
nes muziejai tampa įvairių teroristinių ir kitokių ekstremistinių išpuolių objektais. Todėl muziejų,
kuriuose sukauptas vertingiausias pasaulio kultūros, istorijos ir civilizacijos paveldas, apsaugos
stiprinimas tampa itin svarbus. Šiuo pagrindu, dalyvaujant ekspertams iš daugelio pasaulio šalių ir
glaudžiai bendradarbiaujant su Tarptautine muziejų taryba (ICOM), parengtas ir apsvarstytas naujas
muziejų ir kolekcijų apsaugos ir viešinimo rekomendacijų dokumentas „Rekomendacijos dėl muziejų
apsaugos ir viešinimo, jų įvairovės ir vaidmens visuomenėje“ (angl. Recommendation Concerning the
Protection and Promotion of Museums and Collections, their Diversity and their Role in Society). Be to,
dokumente apibrėžiamos naujos muziejų funkcijos, t.y. jų socialinio vaidmens stiprinimas, sąveika su
ekonomikos ir gyvenimo kokybės gerėjimo procesais. Lietuvai atstovaujanti komiteto narė aktyviai
prisidėjo prie galutinės dokumento versijos parengimo. Šis rekomendacijų dokumentas buvo patvirtintas
UNESCO Generalinės konferencijos 38-osios sesijos metu. Dokumentas yra išverstas į lietuvių kalbą,
paviešintas ir perduotas institucijoms pagal kompetenciją.
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5.6 Kultūrinis turizmas
2015 m. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato kultūros paveldo programų vadovė Rugilė Balkaitė
(nuo 2015 m. rugsėjo mėn. - Renata Vaičekonytė Kepežinskienė) buvo deleguota į Ūkio ministro įsakymu
sudarytos darbo grupės kultūrinio turizmo klausimams nagrinėti veikloje. Šios darbo grupės tikslas –
apsvarstyti patrauklių turistinių maršrutų ir kultūros kelių plėtrą. 2015 m. darbo grupė atrinko penkis
kultūros kelius, kuriuos būtų tikslinga plėtoti nacionaliniu lygiu. “Žydų kultūros paveldo kelias” buvo
pasiūlomas sertifikuoti Europos kultūros kelių tarybai, o į nacionaliniu lygiu, kaip vieną iš pasiūlytų
maršrutų, buvo pasiūlyta plėtoti “UNESCO paveldo kelią”.
5.7 Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija (2003 m.)
5.7.1. Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros paveldo apsaugos komiteto 10-oji sesija
2015 m. lapkričio 30-gruodžio 4 d. Windhoek mieste Namibijoje įvyko Tarpvyriausybinio nematerialaus
kultūros paveldo apsaugos komiteto 10-oji sesija. Lietuvos atstovai komiteto sesijoje nedalyvavo.
Sesijoje buvo palankiai įvertintas besitraukiančios iš pareigų UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo
skyriaus vadovės Cecile Duvelle darbas, jos vadovavimo metu parengta gebėjimų stiprinimo programa,
pristatytas naujasis vadovas Timothy Curtis (Australia). Sesijos metu buvo įvertintos pateiktos valstybių
narių periodinės ataskaitos bei valstybių, kurios buvo gavusios Tarptautinio nematerialaus kultūros
paveldo fondo paramą, ataskaitos. Komitetas patvirtino 5 naujas nominacijas Nematerialaus kultūros
paveldo, kuriam reikalinga neatidėliotina pagalba, sąrašui, 23 naujas nominacijas Reprezentatyviajam
nematerialaus kultūros paveldo sąrašui, tačiau nė viena nauja veikla nebuvo neįtraukta į Gerųjų praktikų
registrą. Komitetas svarstė galimybę perkelti vertybę iš vieno sąrašo į kitą: iš Sąrašo, kuriam reikalinga
neatidėliotina pagalba, į Reprezentatyvųjį sąrašą. Komiteto sesijoje taip pat buvo nuspręsta pavesti
UNESCO sekretoriatui parengti Generalinei asamblėjai šios konvencijos rekomendacijas dėl
nematerialaus kultūros paveldo sąvadų sudarymo; buvo patvirtintas nevyriausybinių organizacijų,
akredituotų prie UNESCO, sąrašas; pateikta konvencijos Įgyvendinimo gaires papildanti dalis dėl darnaus
vystymosi svarbos. Komitetas taip pat patvirtino 12 etinių nematerialaus kultūros paveldo apsaugos
principų, kurie turėtų skatinti valstybes nares savo šalyse parengti šiais principais grįstus nematerialaus
kultūros paveldo apsaugos etikos. Komiteto 11-oji sesija 2016 m. lapkričio 28 d. – gruodžio 2 d. vyks
Etiopijoje.
5.7.2 Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos fondas
Valstybės narės prašomos rečiausiai kas dvejus metus sumokėti nors po 1 proc. savo įnašo į bendrąjį
UNESCO biudžetą Tarptautiniam nematerialaus kultūros paveldo apsaugos fondui. 2016 m. vasario 5 d.
kaip mokestį už 2015 m. Lietuva į šį fondą sumokėjo 2351 JAV dolerių.
5.7.3 Tarptautinis seminaras „Visuomenės dalyvavimo vaidmuo ir švietimas nematerialaus kultūros
paveldo apsaugos procesų bei UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos
įgyvendinimo kontekste“
Spalio 21-23 d. Rygoje įvyko tarptautinis seminaras „Visuomenės dalyvavimo vaidmuo ir švietimas
nematerialaus kultūros paveldo apsaugos procesų bei UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo
apsaugos konvencijos įgyvendinimo kontekste“, kurį surengė Latvijos nacionalinė UNESCO komisija kartu
su Latvijos nacionaliniu kultūros centru. Seminaras buvo skirtas UNESCO nematerialaus kultūros paveldo
apsaugos konvencijos sąvokoms, darnaus vystymosi sampratai, visuomenės, bendruomenių dalyvavimo
Konvencijos įgyvendinimo procesuose, meninio ir kultūrinio ugdymo svarbos, nevyriausybinių
organizacijų aktyvumo, įsitraukimo klausimams. Seminarą vedė paveldo kritikos studijų profesorius Vrje
Universitete Briuselyje, Flamandų kultūros paveldo sąjungos direktorius Marc Jacobs, patirtimi dalinosi
Baltijos valstybių tradicinės kultūros specialistai. Lietuvai atstovavo Nacionalinės UNESCO komisijos
sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė (skaitė pranešimą, skirtą Lietuvos
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nematerialaus kultūros paveldo politikai), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof. habil. dr. Daiva
Vyčinienė (skaitė pranešimą, skirtą Sutartinių tradicijos apsaugos klausimams), Lietuvos liaudies kultūros
centro Tautodailės poskyrio vadovė Teresė Jurkuvienė, Klaipėdos miesto savivaldybės etninės kultūros
centro vyr. specialistė Loreta Dargužienė. Seminaro dalyviai lankėsi Kuldigos ir Aizputės miestuose,
susipažino su įvairiomis nevyriausybinių organizacijų iniciatyvomis nematerialaus kultūros paveldo
srityje.
5.7.4 Seminaras „UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija vietiniu ir tarptautiniu
lygmeniu“
2015 m. lapkričio 11-12 d. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas Kultūros ministerijoje surengė
nematerialaus kultūros paveldo specialistams skirtą seminarą „UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo
apsaugos konvencija vietiniu ir tarptautiniu lygmeniu“, kurį vedė UNESCO ekspertas nematerialaus
kultūros paveldo srityje Rieks Smeets (Nyderlandai).
Seminaras buvo surengtas bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros taryba, Kultūros ministerija, Lietuvos
liaudies kultūros centru ir Nyderlandų ambasada Vilniuje, o jos metu ekspertas dalinosi informacija, kaip
šią konvenciją įgyvendina kitos valstybės: telkia bendruomenes, rengia nacionalinius sąvadus bei
nominacijas UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo sąrašams, kokių veiksmų imasi, siekdamos
išsaugoti nematerialaus kultūros paveldo vertybes savo šalyse. Taip pat buvo siekiama įsigilinti į
konvencijos, kurią ratifikavo jau 161 pasaulio valstybė, esmę per sąvokas ir terminiją. Seminare dalyvavo
ministerijų, kultūros centrų, muziejų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, tradicinės kultūros ir
nematerialaus kultūros paveldo specialistai, kuriems buvo pristatytas preliminarus Nacionalinės UNESCO
komisijos sekretoriato parengtų Konvencijos Įgyvendinimo veiklos direktyvų vertimas.
Po seminaro Rieks Smeets apsilankė tradiciniuose Dzūkijos nacionalinio parko kaimuose Zervynose,
Musteikoje, Margionyse bei Marcinkonyse ir susitiko su šių vietovių bendruomenių atstovais, Varėnos
rajono meru Algiu Kašėta, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato
direktoriumi Eimučiu Gudelevičiumi. Išvykos tikslas buvo apsvarstyti galimybes įtraukti įvairias minėtose
vietovėse gyvuojančias tradicijas į Nacionalinį nematerialaus kultūros paveldo sąvadą arba
Reprezentatyvųjį UNESCO žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.
Po apsilankymo Lietuvoje UNESCO ekspertas pateikė savo rekomendacijas dėl efektyvesnio konvencijos
įgyvendinimo. Eksperto manymu, šiuo metu rengiamo Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvado
nuostatai daugiau orientuoti į informacijos kaupimą, o ne į bendruomenių telkimą. Dar vienas aktualus
pastebėjimas yra susijęs su mūsų šalies nematerialaus kultūros paveldo teisine baze (Etninės kultūros
globos pagrindų įstatymu, 1999 m. ir kitais teisės aktais), - Lietuvoje vartojama terminologija iš dalies
prieštarauja UNESCO konvencijos nuostatoms. Taip pat ekspertas pastebėjo, kad dauguma Dzūkijos
regioninio parko vertybių galėtų būti traukiami tik į vertybių, kurioms reikalinga neatidėliotina apsauga,
sąrašus. Tai reiškia, kad siekiant išsaugoti vertybes, jau dabar būtina paruošti kompleksišką priemonių
visumą, veiksmų planus, įtraukti darbo vietos bendruomenėms ir jaunimui kūrimo klausimus, įgalinant
vietos gyventojus telktis ir saugoti tarpusavyje glaudžiai susijusius kultūros ir gamtos paveldą bei
nematerialųjį kultūros paveldą. Rieks Smeets pastebėjo, kad būtina skirti dėmesį reglamentavimo,
susijusio su kultūros ir gamtos paveldo apsauga, decentralizavimui. Ši problema itin ryški Dzūkijos
regioniniame parke, kuomet siekiant kultūros ir gamtos paveldo apsaugos tikslų menkai atsižvelgiama į
vietos gyventojų poreikius ir jų gyvenimo būdą.
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas išvertė eksperto rekomendacijas į lietuvių kalbą, išplatino
suinteresuotoms institucijoms bei pagrindinius eksperto pastebėjimus pristatė Kultūros ministerijoje.
5.7.5 Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas
2015 m. buvo atnaujinti Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado įgyvendinimo darbai – Kultūros
ministro įsakymu patvirtinti sąvado nuostatai, LR Vyriausybėje baigiami derinti kiti nematerialaus
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kultūros paveldo duomenų informacinei sistemai įdiegti reikalingi dokumentai. Numatoma, kad Lietuvos
liaudies kultūros centre (nuo 2016 m. – Lietuvos nacionaliniame kultūros centre) bus įsteigtas
Nematerialaus kultūros paveldo skyrius tikintis, kad nematerialaus kultūros paveldo elementų
nustatymo, registravimo, apsaugos ir tęstinumo, visuomenės informavimo procesai bus produktyviau
įgyvendinami ir koordinuojami su tradicijų puoselėtojais. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato
kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė dalyvavo tarpinstituciniuose parengiamuosiuose
sąvado nuostatų derinimo susitikimuose.
5.7.6 UNESCO Reprezentatyvusis žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašas
Reprezentatyviojo žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašo tikslas – užtikrinti geresnį
nematerialiojo kultūros paveldo žinomumą, atkreipti dėmesį į jo svarbą, skatinti tarpkultūrinį dialogą ir
pagarbą kultūrų įvairovei. Šis sąrašas, kurio tikslas – didinti nematerialus kultūros paveldo žinomumą,
reikšmės suvokimą bei skatinti kultūrų įvairovę gerbiantį dialogą, papildomas kasmet.
Reprezentatyviajame žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąraše šiuo metu yra trys Lietuvos
tradicijos: kryždirbystė ir kryžių simbolika Lietuvoje, Dainų ir šokių švenčių tradicija Baltijos valstybėse,
Lietuvių polifoninės dainos sutartinės.
5.7.7 Paroda „Gyvybės medis: lietuvių kryždirbystė ir kryžių simbolika“
Nacionalinė UNESCO komisija, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija,
tęsia Nacionalinės UNESCO komisijos parengtos parodos “Gyvybės medis: lietuvių kryždirbystė ir kryžių
simbolika” pristatymus Europoje. 2014 m., įvertinus parodos būklę ir numačius būtinus parodos
atnaujinimo darbus, su Užsienio reikalų ministerija buvo aptartos galimybės atnaujinti kilnojamąją
parodą. Šiam tikslui skyrus lėšų, 2015 m. pabaigoje buvo pabaigti parodos atnaujinimo darbai, o paroda
parengta tolimesnėms ekspozicijoms. Preliminarus kvietimas eksponuoti parodą gautas iš Baltarusijos.
5.7.8 Sutartinės. Tarptautinis muzikos projektas „Mugamas ir Sutartinės: Dialogai“
Lapkričio 25 d. įvyko tarptautinio muzikos projekto „Mugamas ir Sutartinės: Dialogai“ premjera Menų
Fabrike „Loftas“, Vilniuje. Šis projektas atspindėjo išskirtinį dviejų UNESCO Reprezentatyviojo
nematerialaus kultūros paveldo sąrašo vokalinių tradicijų susitikimą, skatinantį ieškoti sąlyčio taškų tarp
Rytų ir Vakarų tradicinės kultūros bei plėtoti muzikinį tarpkultūrinį dialogą. Projektui „Mugamas ir
Sutartinės: Dialogai“ buvo suteikta UNESCO Geros valios ambasadoriaus Valdo Adamkaus globa ir
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos patronažas, o Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas
prisidėjo prie renginio viešinimo.
Nemokamas koncertas buvo skirtas plačiajai visuomenei. Projekto autorius Teymur Nadir Kerimov –
vienas žymiausių Azerbaidžano roko muzikos kūrėjų ir atlikėjų, už mugamo ir roko muzikos sintezę 2005
m. apdovanotas Prancūzijos akademijos premija. Projekto režisierė – Julija Šatkauskaitė. Projekte taip
pat dalyvavo sutartinių atlikėjų grupė „Trys keturiose“, Evaldas Vyčinas (kanklės), mugamo trio: Elšan
Mansurov, Malik Mansurov ir Ehtyram Huseynov, styginių kvartetas „Chordos“, atlikėjai: Teymur Nadir
(gitara ir klavišiniai), Mantas Meškerys (bosinė gitara), Pijus Ganusauskas (klavišiniai), Andrius Kairys
(perkusija), Julija Šatkauskaitė (klavišiniai, poetiniai tekstai). Projekto rengėjas – VšĮ „Ugnis ir kaukė“,
partneriai - Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos liaudies kultūros centras, Azerbaidžiano
ambasada Lietuvoje.
5.7.9 Projektai nematerialaus kultūros paveldo srityje
5.7.9.1 Tradicinės kultūros mokymai „Kukutynė 2015” Bergene
2015 m. gegužės 28 - birželio 2 d. Pasaulio lituanistinių mokyklų sąskrydžio ,,Draugystės tiltas’’ metu
Bergene (Norvegija) vyko tradicinės kultūros mokymai „Kukutynė 2015“. Mokymų programos
įgyvendinimą koordinavo Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, bendradarbiaudamas su
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Lietuvos liaudies kultūros centru. Mokymų metu lietuvių išeiviai gilinosi į sodų, karpinių, pynimo,
drožybos, aitvarų gamybos paslaptis, mokėsi senųjų žaidimų, dirbo muzikos instrumentus, jais muzikavo,
klausėsi teatralizuotos lietuviškos pasakos, etnokosmologijos paskaitos, mokėsi tradicinių šokių ir dainų.
„Kukutynės“ mokymus vedė 16 tradicinės kultūros specialistų iš Lietuvos.
5.7.9.2 Dokumentinis filmas „Tos vietos nėra“/ „Kukutynė 2014. Ant jūračių, ant maračių...“
2014 m. rugpjūčio 11–13 d. Nacionalinė UNESCO komisija, bendradarbiaudama su Lietuvos liaudies
kultūros centru, Šilutės rajono savivaldybės Kultūros skyriumi ir Kintų Vydūno kultūros centru, surengė
mokymus Kintuose. Mokymuose dalyvavo 32 Mažosios Lietuvos mokyklų 11-13 m. moksleiviai ir
mokytojai. Projekto tikslas buvo sudominti moksleivius ir mokytojus tradicine jų gimtojo krašto kultūra,
kultūros paveldu bei paskatinti pedagogus aktyviau ir patraukliau skleisti regiono kultūros tradicijas
jaunajai kartai
2015 m. apie šiuos mokymus buvo sukurtas dokumentinis filmas „Tos vietos nėra“, rež. Rūta
Ambrasūnienė, operatorius – montuotojas Jonas Tumasonis Adominis. Filmo sukūrimą iš privačių lėšų
parėmė Gediminas Kuprevičius.
5.8 Konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo (2005 m.)
5.8.1 Tarpvyriausybinis kultūrų raiškos įvairovės ir skatinimo konvencijos komitetas
2015 m. birželio 9–12 d. Paryžiuje įvyko UNESCO Kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo
konvencijos valstybių narių konferencijos 5-oji sesija, kuriai pirmininkavo Lietuvos nuolatinis atstovas
prie UNESCO dr. Arūnas Gelūnas. Sesijos pirmoje dalyje vyko bendrieji valstybių debatai, susiję su šios
konvencijos bei valstybių narių kultūros politikos aktualijomis. Daugelis valstybių atstovų kaip vieną ir
svarbiausių prioritetų, įgyvendinant šią konvenciją, akcentavo su technologijomis ir autorių teisėmis
susijusius iššūkius, pilietinės visuomenės įtraukimą į kultūros politikos procesus, menininko statuso
aspektus, gebėjimų stiprinimo būtinybę. Toliau sesijoje kalbėta apie sąsajų tarp skirtingų kultūros srities
konvencijų plėtojimą, gebėjimų stiprinimo programos bei Tarptautinio kultūrų įvairovės fondo svarbą,
būtinybę propaguoti konvencijos įgyvendinimo analizės ir informacijos sklaidą, konvencijos nuostatų
integravimą į tarptautinius prekybos susitarimus ir prisidėjimą prie kultūrų raiškos besivystančiose
valstybėse. Sesijos metu buvo aptarta periodinių ataskaitų, kaip galimybės ir išskirtinės patirties
įsivertinti kultūros politiką, svarba, patvirtinti periodinių ataskaitų pateikimo terminai 2016-2017 m.
Konferencija taip pat pakvietė valstybes nares pradėti pasirengimą ataskaitoms ne vėliau kaip prieš 6
mėnesius iki pateikimo termino. Konferencija įpareigojo UNESCO sekretoriatą Tarpvyriausybiniam
komitetui pateikti Pasaulinę konvencijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, parengtą vadovaujantis
valstybių narių periodinėmis ataskaitomis. Taip pat buvo patvirtintas konvencijos įgyvendinimo gairių 9
straipsnis dėl informacijos sklaidos ir skaidrumo, apibrėžiantis periodinių ataskaitų formatą ir
pagrindines nuostatas, susijusias su įvairiais ataskaitose būtinais minėti aspektais.
5.8.2 Konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo įgyvendinimo Lietuvoje periodinė
ataskaita už 2012-2015 m.
2015 m. birželio mėn. Kultūros ministras patvirtino darbo grupę, atsakingą už periodinės ataskaitos
parengimą. Darbo grupėje, kuriai vadovauja Lietuvos kino centro direktorius ir Lietuvos atstovas
Tarpvyriausybiniame Kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo konvencijos komitete Rolandas
Kvietkauskas, dalyvauja atsakingų ministerijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovai, o darbo grupės
posėdžiams sekretoriauja ir grupės veiklą koordinuoja Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato
kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė.
2015 m. įvyko 4 darbo grupės posėdžiai, kurių metu buvo aptariami Lietuvos periodinės ataskaitos
metmenys, UNESCO reikalavimai, į ataskaitą įrašytina geroji Lietuvos patirtis ir projektai, kt. Darbo grupė
numatė, kad parengusi periodinę ataskaitą, ji taip pat parengs rekomendacijas dėl efektyvesnio šios
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konvencijos įgyvendinimo. Kaip šios darbo grupės darbo išdava Kultūros ministerijai buvo pateikti
siūlymai dėl kai kurių nuostatų, susijusių su darniuoju vystymųsi ir vystomuoju bendradarbiavimu,
įtraukimo į Lietuvos kultūros tarybos prioritetų aprašymus. Periodines ataskaitas UNESCO sekretoriatui
prašoma pateikti iki 2016 m. birželio 30 d.
5.8.3 Mokesčiai į Tarptautinį kultūrų raiškos įvairovės fondą
2013 m. pabaigoje Kultūros ministerija įmokėjo 5000 eurų laisvanoriško mokesčio į Tarptautinį kultūrų
raiškos įvairovės fondą. 2014 ir 2015 m. į šį fondą Lietuva mokesčių nemokėjo.
5.9 UNESCO Kūrybinių miestų tinklas
2015 m. balandžio mėnesį Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas Lietuvos miestų savivaldybėms
išplatino informaciją apie galimybę teikti nominacijas UNESCO Kūrybingų miestų tinklui (angl. Creative
Cities Net) muzikos, medijų meno, amatų ir liaudies meno, (kino) filmų, gastronomijos, dizaino ir
literatūros kategorijose. Liepos mėnesį Kauno miesto savivaldybė, bendradarbiaujant su Nacionalinės
UNESCO komisijos sekretoriatu, pateikė UNESCO nominaciją tapti UNESCO Kūrybinių miestų nariu dizaino miestu. 2015 m. gruodžio mėnesį Kaunas buvo patvirtintas UNESCO Dizaino miestu, tuo
įsipareigodamas plėtoti kūrybines partnerystes su kitais kūrybinių miestų tinklo nariais, integruoti
kultūrą kaip strateginę sritį į miesto plėtros planus, įgyvendinti inovatyvias dizaino veiklas, dalintis
patirtimi, kurti tvarias miestų plėtros politikos priemones ir vykdyti kitas susijusias veiklas. 2016 m.
Kaunas planuoja surengti „Dizaino savaitę“, „Kauno architektūros festivalį“, remti Lietuviško
modernizmo arba dizaino kvartalo sukūrimą, tarptautinių architektūros ir dizaino rezidencijų, mobilumo
programų rengimą, vykdyti kitas veiklas.
5.10 Paroda „Lithuania in the Mail Parcel / Lietuva pašto siuntoje“
2013 m., rengiantis Lietuvos pirmininkavimui Europos sąjungos Tarybai, Nacionalinės UNESCO komisijos
sekretoriatas parengė 10-ies originalių informacinių stendų parodą apie pasaulinės svarbos Lietuvos
materialaus ir nematerialaus paveldo vertybes. Po pristatymų 2013 metais JAV, Belgijoje,
Nyderlanduose, Čekijoje, Prancūzijoje, Slovėnijoje ir Portugalijoje, 2014 m. paroda tęsė savo keliones
JAV, Vokietijoje bei Lietuvoje: Vilniuje, Kernavėje, Anykščiuose bei Panevėžyje. 2015 m. paroda
eksponuota Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje, Užsienio reikalų ministerijoje, Energetikos
ir technikos muziejuje bei Mykolo Romerio universitete Vilniuje. Parodos sklaidą koordinuoja Užsienio
reikalų ministerija ir Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas.
5.11 Praktikos užduotis kultūrų raiškos įvairovės skatinimo srityje
2015 m. sausio – liepos mėn. Marija Strazdaitė atliko praktiką Nacionalinėje UNESCO komisijoje kaip
kultūros programų vadovės asistentė. Praktikos metu Marija Strazdaitė buvo atsakinga už festivalio
„Kultūros naktis 2015“ programos sudarymą ir jos įgyvendinimą Nacionalinės UNESCO komisijos
galerijoje. „Kultūros nakties“ programa buvo skirta pažinčiai su artimomis ir tolimomis kultūroms,
susitikimams su keliautojais: Oksana Judakova per jos fotografijų parodą „Ir savas, ir tolimas kraštas.
Altajus“, režisieriumi Jokūbu Viliumi Tūru per jo sukurtą filmą „Sapnuoju, kad einu“ bei foto žurnalistu
Artūru Marozovu.
5.12 Kita veikla kultūros srityje
Išplatintas UNESCO pranešimas apie Kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo konvencijos 10-metį
ir kvietimas prisidėti prie šios konvencijos populiarinimo.
Išplatintas UNESCO kvietimas teikti ekspertų, galinčių prisidėti prie gebėjimų stiprinimo programų,
įgyvendinančių Kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo konvenciją, kandidatūras.
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Išplatinta informacija mokykloms apie kasmetinį UNESCO Centre Louis François Troyes (Prancūzija)
kvietimą dalyvauti tarptautiniame piešinių konkurse „Laukinis gyvenimas“.
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas kartu su Lietuvos džiazo federacija išplatino UNESCO
kvietimą minėti Tarptautinę džiazo dieną ir dalyvauti šiai progai skirtuose renginiuose. Balandžio 30 d.
Nacionalinės UNESCO komisijos galerijos kiemelyje buvo surengta spaudos konferencija ir vyko „Džiazo
priešpiečiai“ kartu su Giedre Kilčiauskiene ir Andrej Polevikov.
VI. ŠVIETIMAS
6.1 UNESCO švietimo rekomendacijų atnaujinimas
2015 m. toliau vyko UNESCO dokumentų peržiūrėjimo ir atnaujinimo procesai, kuriose aktyviai dalyvavo
Lietuvos švietimo institucijos, specialistai, Nacionalinės UNESCO komisijos nariai ir sekretoriatas.
Atnaujinti UNESCO dokumentai - „Rekomendacija dėl suaugusiųjų švietimo“ ir „Rekomendacija dėl
profesinio švietimo ir mokymo“ - buvo priimti Generalinės konferencijos 38-oje sesijoje.
6.1.1 Atnaujinta „Rekomendacija dėl suaugusiųjų švietimo“
Svarbiausi nauji akcentai „Rekomendacijoje dėl suaugusiųjų švietimo“ yra susiję su neformalaus
suaugusiųjų mokymosi akreditavimu, suaugusiųjų mokymo integravimu į kitas ilgalaikes UNESCO
programas (darnaus vystymosi švietimas, visą gyvenimą trunkantis mokymasis ir pan.), besimokančių
organizacijų, bendruomenių principu, suaugusiųjų švietėjų statuso aptarimu, sektoriaus finansavimo
klausimais. Rekomendacijoje numatyti tiek formalaus, tiek neformalaus mokymosi pasiekimų rezultatų
pripažinimo būdai, išplėstas kompetencijų suvokimas, apimant požiūrius, kvalifikacijas ir įgūdžius.
Dauguma atnaujintos rekomendacijos nuostatų Lietuvoje yra įdiegtos Valstybinėje švietimo strategijoje
ir Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatyme.
6.1.2 Atnaujinta „Rekomendacija dėl profesinio švietimo ir mokymo“
Atnaujintas „Rekomendacijos dėl profesinio švietimo ir mokymo“ tekstas atliepia šiuolaikinio pasaulio
demografinius pokyčius, akcentuojami jaunimo įsidarbinimo klausimai, didėjantis atotrūkis tarp
visuomenės narių, taip pat pabrėžiama „darbui ir pilnaverčiam gyvenimui reikalingų įgūdžių, kaip
svarbiausios siekiamybės” svarba, nustatant pasaulinės darbotvarkės „Švietimas po 2015 m.“ prioritetus.
Rekomendacijoje pabrėžiama svarba skatinti įsidarbinimo galimybes, bet ne įdarbinimą, didinti
profesinio švietimo patrauklumą, siekiant, kad kuo didesniam skaičiui besimokančiųjų jis taptų pirmuoju
pasirinkimu po pagrindinio ar vidurinio mokslo baigimo, skatinti ugdymo kokybės kultūrą institucijose,
mokymo programas orientuoti į darbo rinkos poreikius. Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai
dalyvavo interneto konsultacijose dėl naujojo rekomendacijos teksto.
6.1.3 UNESCO Aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo konvencijos rengimas
Studija dėl Aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo konvencijos tikslingumo, turinio, apimties ir kitų
klausimų buvo pristatyta UNESCO Generalinės konferencijos 38-oje sesijoje. Tokia tarptautinė iniciatyva
siekiant aukštojo mokslo sistemų ir kvalifikacijų pripažinimo procesų skaidrumo vestų link vis glaudesnio
globalaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo. Šiuo metu Lietuvoje visų aukštojo mokslo kvalifikacijų
pripažinimas vykdomas vadovaujantis Europos Tarybos ir UNESCO Konvencija dėl kvalifikacijų, susijusių
su aukštuoju mokslu pripažinimo Europos regiono valstybėse (1997 m. Lisabona), prie kurios prisijungę
ne tik Europos, bet ir kitų regionų šalys. Naujoji konvencija būtų globali. Valstybės pripažįsta tokio
instrumento reikalingumą, tačiau pabrėžia būtinybę siekti, kad konvencijos standartai nebūtų žemesni
nei jau veikiančių regioninių konvencijų. Pasaulinės konvencijos sukūrimas taip pat labai svarbus ne tik
besimokančiųjų mobilumui ir galimybei siekti geriausio išsilavinimo bet kurioje pasaulio šalyje, bet ir
šiandienos iššūkių šviesoje, pasauliui išgyvenant neregėtus migracijos mastus. Lietuvos institucijos
pritarė Aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo konvencijos rengimui.
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6.2 UNESCO programos „Švietimas visiems“ ir „Švietimas 2030“
2015 metais baigėsi UNESCO programos „Švietimas visiems“ (angl. Education for All , EFA),
įgyvendinimas. Naujoji programa „Švietimas 2030“ priimta Pasauliniame švietimo forume (vykusiame
gegužės 19-22 d. Incheon‘e, Pietų Korėjoje) buvo inauguruota Generalinės konferencijos 38-oje sesijoje.
Pagrindinis UNESCO tikslas - naująją švietimo darbotvarkę kaip galima labiau priartinti prie globalios
plėtros darbotvarkės. Todėl naujoji programa „Švietimas 2030“ su vienu universaliu švietimo tikslu –
„užtikrinti kokybišką įtraukųjį ir teisingą švietimą bei skatinti mokymosi visą gyvenimą galimybes
visiems“ - tapo sudėtine 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 70-oje sesijoje
priimto dokumento „Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“ (pakeitusi „Tūkstantmečio plėtros
tikslų“) dalimi. Tai yra esminis koncepcinis pasikeitimas, siekiant ambicingos, integruotos ir universalios
švietimo darbotvarkės, identifikuojančios švietimo viziją 2015-2030 metais, atsižvelgiant į besivystančių
ir išsivysčiusių šalių poreikius ir raidos tendencijas (visuomenių senėjimas, poreikis mokymuisi visą
gyvenimą ir pan.), numatant inovatyvius finansavimo mechanizmus ir vystomojo bendradarbiavimo
partnerystes. Naujoji darbotvarkė yra glaudesnė, konkretesnė, prioritetas teikiamas mokytojų rengimui
ir besimokančiųjų darnaus vystymosi kompetencijų ir vertybinių nuostatų formavimui. Programa
glaudžiai susieta su kitomis - Darnaus vystymosi švietimo ir Globalaus pilietiškumo - iniciatyvomis.
UNESCO akcentuoja platesnius švietimo tikslus labiau subalansuojant bendrą švietimo misiją. Tai
aktualizuoja UNESCO iniciatyvų švietimo srityje svarbą, mat jos kokybiškai papildo Europos Sąjungos
kontekste ir strateginiuose dokumentuose akcentuojamus švietimo, kaip darančio įtaką
konkurencingumui, įsidarbinamumui ir kitiems ūkio augimą skatinantiems veiksniams, tikslus. Globalaus
pilietiškumo švietimo ir darnaus vystymosi švietimo, dviejų svarbiausių naujosios darbotvarkės kūrimo
gairių, nuostatos ir temos yra integruotos Lietuvos švietimo įstatyme.
Naujos darbotvarkės kūrimo procese – diskusijose, konsultacijose bei susitikimuose - aktyviai dalyvavo ir
Lietuvos specialistai ir Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė
Liliana Bugailiškytė-Lideikienė.
Lapkričio 25 d. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas perdavė Švietimo ir mokslo ministerijai
Generalinės konferencijos 38-osios sesijos metu patvirtintą naująjį dokumentą „Švietimas 2030“. Ši
darbotvarkė ir jos įgyvendinimo strategija (angl. The Education 2030 Framework for Action) siekia
mobilizuoti visas suinteresuotas šalis siekti švietimo tikslų bei siūlo įgyvendinimo, koordinavimo,
finansavimo, stebėsenos būdus. Nacionalinė UNESCO komisija pakvietė Švietimo ir mokslo ministeriją
apsvarstyti šios darbotvarkės tikslų įgyvendinimą Lietuvoje.
6.3 Darnaus vystymosi švietimas
2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 70-oje sesijoje priimtas dokumentas
„Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“ (angl. Sustainable Development Goals). UNESCO, kaip
specializuota Jungtinių Tautų agentūra, yra įgaliota suteikti strateginį pagrindą šių tikslų įgyvendinimui
švietimo, mokslo, kultūros bei komunikacijos ir informacijos priemonėmis. Siekdama šių tikslų UNESCO
remiasi šiais dokumentais - „Švietimas 2030“ ir Darnaus vystymosi švietimo Pasauliniu veiksmo planu.
Mūsų šalies strateginiuose dokumentuose: Nacionalinės pažangos strategijoje 2014-2020 m. ir „Lietuvos
pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, taip pat Europos Sąjungos strategijose, darnus vystymasis
įvardintas kaip horizontalusis principas, taigi, teoriškai darnaus vystymosi švietimo nuostatos yra
integruotos, tačiau praktiniam įgyvendinimui trukdo eilė institucinių, požiūrio, finansinių ir kitų kliūčių.
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas 2015 m. organizavo eilę susitikimų su Lietuvos švietimo ir
mokslo institucijomis, siekdamas informuoti apie naujos UNESCO darnaus vystymosi švietimo strategijos
kryptis ir paskatinti diskusijas apie jos įgyvendinimo galimybes Lietuvos švietimo, studijų, mokslo tyrimų
organizavimo ir kitose viešojo gyvenimo srityse. Vienas iš tokių renginių buvo sausio 15 d. organizuota
diskusija, siekiant atkreipti dėmesį į šios deklaracijos nuostatų praktinio įgyvendinimo svarbą ir aptarti
būdus tai pasiekti. Susitikime dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. Dainius Haroldas
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Pauža, Švietimo ir mokslo viceministras Rimantas Vaitkus, LR Seimo narė, Nacionalinės UNESCO
komisijos narė Orinta Leiputė, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patarėja Rūta Norkienė,
Vilniaus universiteto docentė dr. Laima Galkutė bei Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato
programų vadovės. Susitikimo metu buvo parengti konkretūs siūlymai rengiamam LR Mokslo ir studijų
įstatymo pakeitimo įstatymui, kurie integruotų UNESCO darnaus vystymosi švietimo strategines
nuostatas į Lietuvos mokslą ir studijas reglamentuojančią teisinę bazę. Pasiūlymai pateikti projektą
rengusiai Švietimo ir mokslo ministerijai. Dalis komisijos pasiūlymų buvo įtraukti į įstatymo projektą.
6.4 Ilgalaikės viešos platformos į darnų vystymąsi orientuotam mokslui skatinti sukūrimas
2015 m. buvo gautas dalinis UNESCO Dalyvavimo programos finansavimas projektui „Ilgalaikės viešos
platformos į darnų vystymąsi orientuotam mokslui skatinti sukūrimas”. Projekto idėja – surengti viešų
forumų, vienijančių skirtingų mokslo disciplinų atstovus, visuomenės atstovus diskutuoti apie mokslo
transformuojamąjį poveikį visuomenei, mokslo transdiscipliniškumą, visuomenės interesą mokslo
tyrimuose, socialinių ir humanitarinių mokslų svarbą visuomenės vystymuisi, ciklą. Pirmasis forumas
aukštųjų mokyklų darnaus vystymosi strateginėms nuostatoms ir kokybės kriterijams aptarti,
bendradarbiaujant su Studijų kokybės vertinimo centru, surengtas 2016 m. vasario 18 d. Atliepiant
globalias tendencijas, diskusijoje dėmesys buvo telkiamas į aukštojo mokslo vaidmenį ir atsakomybę
moksliniais tyrimais pagrindžiant valstybės raidos perspektyvą bei ugdant kūrybiškus specialistus,
pasirengusius ją įgyvendinti. Aukštųjų mokyklų atstovai dalinosi inovatyvių patirčių diegimo patirtimi ir
idėjomis, kurioms realizuoti svarbus aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas tiek Lietuvoje, tiek
dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose. Europos aukštųjų mokyklų patirtį darnaus vystymosi srityje
perteikė Copernicus Sąjungos (Copernicus Alliance) prezidentas dr. Clemens Mader, atstovaujantis
Ciuricho (Šveicarija) ir Liuneburgo (Vokietija) universitetus. Forume buvo numatytos temos kitiems
penkiems forumams, kurie bus surengti per pirmąjį 2016 m. pusmetį. Projekto pabaigoje numatoma
parengti rekomendacijas dėl darnaus mokslo principų įgyvendinimo Lietuvos mokslo tyrimų programose.
6.5 Globalusis švietimas
Balandžio 13 d. Nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas prof. Romas Pakalnis ir sekretoriato
švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė dalyvavo konferencijoje „Globaliojo
švietimo scenarijus: Nuo sampratos iki veiksmų”. Ši tarptautinė konferencija buvo skirta globaliojo
švietimo problematikai pristatyti ir aptarti kartu su Lietuvos ir Europos švietimo specialistais, NVO
atstovais bei politikos formuotojais. Konferencijos metu buvo pristatytas Lietuvos globaliojo švietimo
koncepcijos projektas, kurį numatoma užbaigti 2016 m. Nacionalinės UNESCO komisijos atstovai
dalyvauja koncepcijos rengimo darbo grupės veikloje.
Birželio 5 d. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana
Bugailiškytė-Lideikienė dalyvavo Vytauto Didžiojo universitete vykusiame renginyje, skirtame globalaus
švietimo iniciatyvai ir idėjoms. Plenarinį pranešimą apie UNESCO kuruojamos globalaus švietimo
programos tikslus skaitė UNESCO Tarptautinio švietimo biuro (angl. International Bureau of Education,
IBE) vadovė dr. Mmantsetsa Marope. Taip pat vyko apskritojo stalo diskusija tema „XXI-ojo amžiaus
švietimo idėjos: Mažos šalies patirtys“, kurioje dalyvavo universiteto bendruomenės, kultūros ir politikos
atstovai.
Rugsėjo 18 d. Vilniaus universiteto docentė dr. Laima Galkutė, Nacionalinės UNESCO komisijos
generalinė sekretorė Asta Junevičienė ir sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana
Bugailiškytė-Lideikienė dalyvavo susitikime su Vytauto Didžiojo universiteto tarptautinių ryšių prorektore
prof. Ineta Dabašinskiene ir mokslo prorektore prof. Julija Kiršiene, skirtame aptarti VDU ir Tarptautinio
švietimo biuro iniciatyvą steigti Globaliojo švietimo centrą prie universiteto, taip pat aptarti
bendradarbiavimą organizuojant forumą darnaus vystymosi švietimo dėstytojų kompetencijų ugdymo
tema.
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6.6 UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklas
2015 m. UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklas (angl. Associated Schools Network, ASPnet) vienijo 35
Lietuvos mokyklas.
6.6.1 UNESCO Asocijuotų mokyklų pasiekimų programa
Nacionalinė UNESCO komisija UNESCO Dalyvavimo programos finansavimui iš dalies gauti 2014-2015 m.
laikotarpiui pateikė projektą „UNESCO Asocijuotų mokyklų pasiekimų programa“. Tai inovatyvi
programa, padedanti mokiniams ir mokytojams fiksuoti ir pripažinti įvairius gebėjimus bei pasiekimus,
įgyjamus dalyvaujant UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklo veiklose, kurią testuoja Lietuvos neformaliojo
ugdymo asociacija, bendradarbiaujant su Nacionaline UNESCO komisija. Atviri ženkliukai (angl. Open
Badges) - tai skaitmeninis sertifikatas, kuriame užkoduota informacija, susijusi su ženkliuko gavėjo
pasiekimais ar kompetencijomis. Šis inovatyvus skaitmeninis įrankis padeda pripažinti mokymąsi ir tuos
gebėjimus, kuriuos dažnai sunku įvertinti ar apčiuopti formalaus ugdymo rėmuose. Kiekvienais metais,
programos pabaigoje, surinkti ženkliukai pateks į individualų pasiekimų pripažinimo portfolio –
sertifikatą, kurį bus galima prisidėti prie savo Curriculum Vitae, tokiu būdu atskleidžiant savo pasiekimus
stojant į universitetą, darbinantis, dalyvaujant organizacijų veiklose ir kt.
Šis skaitmeninis įrankis UNESCO Asocijuotų mokyklų tinkle pasirinktas neatsitiktinai - tikimasi, kad šis,
tam tikrais žaidimo elementais grįstas procesas, motyvuos tinklo narius aktyviai įgyvendinti su UNESCO
temomis susijusias veiklas, o mokinius bei mokytojus - pelnyti ir rinkti ženkliukus. Programa unikali tuo,
kad prie apdovanojimų sistemos kūrimo nuo pat pradžių prisideda pati mokyklos bendruomenė mokiniai, mokytojai ir administracija. Konsultantų padedami dalyviai susipažįsta su Atvirų ženkliukų
technologija ir įrankiais, skirtais kurti, išduoti ir atsiimti skaitmeninius ženkliukus; mokosi kurti
prasmingas ženkliukų sistemas. Sukurta ženkliukų sistema ateityje gali būti lengvai pritaikoma kitose
mokyklose.
Šiuo metu pilotinėje programoje dalyvauja trys Lietuvos mokyklos - Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija,
Utenos Saulės gimnazija bei Vilniaus Žemynos gimnazija. 2016 metų pavasarį sukurtos sistemos bus
diegiamos mokyklose. Programai pasibaigus mokyklos bus kviečiamos bendram įsivertinimo susitikimui,
kurio metu bus išskiriamos rekomendacijos kaip būtų galima toliau diegti šią programą ir kitose Lietuvos
bei pasaulio mokyklose, dalyvaujančiose UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklo veiklose.
6.6.2 UNESCO Baltijos jūros projektas
2015 m. UNESCO Asocijuotųjų mokyklų programos viename iš pagrindinių – Baltijos jūros projekte –
dalyvauja 29 Lietuvos mokyklos.
Birželio 5-8 d. Taline vyko 9-oji tarptautinė UNESCO tinklo Baltijos jūros projekto konferencija „Mokslo
kaita“, skirta projekte dalyvaujantiems mokiniams ir mokytojams. Konferencijoje dalyvavo 195 dalyviai iš
9 Baltijos jūros regiono šalių bei svečiai iš Japonijos. Paskaitas apie Baltijos jūros kaitą, grėsmes,
biologinės įvairovės apsaugos priemones skaitė geriausi Estijos ir kitų šalių jūrų biologijos specialistai.
Renginio metu mokiniai pristatė 21 pranešimą, kuriame aptarė Baltijos jūros projekto metų atliktų
stebėjimų rezultatus, pristatė kitas vykdytas aplinkosaugines veiklas. Buvo organizuojami įvairūs
užsiėmimai, tokie kaip „Biologinė įvairovė Baltijos jūroje“ „Invazinių rūšių paplitimas ir dinamika“,
„Baltijos jūros dugno rūšių paplitimo GIS modeliavimas“ ir kt. Taip pat buvo suorganizuotos dvi
ekskursijos į rytų ir vakarų Estiją, pristatyta Estijos gamta, kraštovaizdis, istorija. Pažymėtina, kad jau 26erius metus dirbančio projekto koordinavimas kas trejus metus perduodamas vis kitai šaliai, todėl šios
renginio metu Baltijos jūros projekto generalinio koordinavimo funkcija iš Estijos perduota Rusijai, San
Peterburgo universitetui. Konkurso būdu Lietuvai atstovauti buvo pakviesti keturių Lietuvos Baltijos
jūros projekte dalyvaujančių mokyklų atstovai – Vilniaus Radvilų gimnazijos, Vilniaus Žemynos
gimnazijos, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos, Prienų Žiburio gimnazijos mokiniai ir mokytojai.
Renginyje taip pat dalyvavo Lietuvos nacionalinė projekto koordinatorė Miglė Simanavičienė ir projekto
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fenologinių stebėjimų programos koordinatorė Ingrida Meškinytė. Renginio metu mokiniai iš Lietuvos
perskaitė 3 pranešimus.
Liepos 2–5 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko Baltijos jūros projekto ir GLOBE
programos mokymai-stovykla „Auginkime mokslininką gamtinėje aplinkoje!“, skirta tarptautinio Baltijos
jūros projekto ir GLOBE programos dalyviams. Pagrindinis stovyklos siekis – ugdyti moksleivių
gamtamokslinės veiklos gebėjimus, skatinti mokinius dalintis patirtimi vykdant Baltijos jūros projekto ir
GLOBE programos veiklas, formuoti gamtamokslinio mąstymo ir praktinės veiklos įgūdžius, didinti
mokinių užimtumą, veiklumą, motyvaciją ir gamtosauginį iniciatyvumą, skatinti moksleivius aplinką
pažinti per meninę raišką. Renginyje dalyvavo 33 dalyviai iš 12 Lietuvos mokyklų. Keturių dienų trukmės
stovykloje mokiniai susipažino su Lietuvos saugomais augalais bei LMNŠC augalų kolekcijomis, mokėsi
apie invazines Lietuvoje augančių augalų rūšis, nuo ankstaus ryto stebėjo ir žiedavo paukščius.
Moksleiviai dalyvavo užsiėmimuose apie stambiųjų žinduolių tyrimus bei šalies vabzdžius, kitų
užsiėmimų metu buvo gilinamos mokinių ir mokytojų žinios BJP (ekosofijos, Aplinkos istorijos programų)
ir GLOBE programos (vandens cheminių tyrimų) metodikų srityje. Vyko šių projektų konsultacijos
mokytojams.
Lapkričio 16-17 d. Sankt Peterburge, Ekonomikos universitete vyko tarptautinis Baltijos jūros projekto
koordinatorių susitikimas, kuriame dalyvavo atstovai iš Latvijos, Estijos, Rusijos, Švedijos, Danijos,
Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos. Mūsų šaliai atstovavo Baltijos jūros projekto nacionalinė koordinatorė
Miglė Simanavičienė. Susitikimui pirmininkavo nuo šių metų rugpjūčio mėn. generalinio projekto
koordinatoriaus pareigas pradėjęs eiti Ekonomikos universiteto profesorius Stanislavas Babičius.
Susitikimo metu šalių koordinatoriai pristatė pranešimus apie nacionalinę veiklą projekte, suderino ir
patvirtino trejų metų projekto veiklos planą, sutarė dėl tarptautinių renginių ir projektų koncepcijos,
mokymų gido ir naujienų žurnalo leidybos. Susitikimo dalyviai viešėjo vienoje iš daugiausia metų šiame
projekte dirbančių mokyklų - Sankt Peterburgo licėjuje Nr. 179, kuriame susitiko su mokyklos mokiniais ir
vadovybe.
Lapkričio 28-29 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre surengta tarptautinio Baltijos jūros
projekto dalyviams skirta konferencija „Aplinkosaugos projekto įgyvendinimas mano mokykloje“, kurioje
dalyvavo 29 Baltijos jūros projekte dalyvaujančių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir
mokytojų komandos. Konferencijos tikslas – ugdyti moksleivių gamtosaugos veiklos gebėjimus
įgyvendinant Baltijos jūros projekto programas, paskatinti Baltijos jūros projekto dalyvius dalintis
patirtimi įgyvendinant Baltijos jūros projekto programas, skatinti veiklų tęstinumą Lietuvos mokyklose;
formuoti praktinės veiklos įgūdžius, skatinti pažinti aplinką; formuoti mokslinio mąstymo įgūdžius,
gebėjimus analizuoti ilgamečius tyrimų rezultatus. Konferencijoje mokiniai pristatė projektinius darbus −
stendinius pranešimus, parengtus pagal Baltijos jūros projekto programas. Konferencijos dalyviams taip
pat surengta įvairių mokymų.
6.6.3 Kita veikla UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklo projekte
Kovo 27-29 d. Jüri mokykloje, netoli Talino, Estijos nacionalinė UNESCO komisija organizavo Jungtinių
Tautų simuliaciją UNESCO ASPnet mokyklų komandoms, kurioje dalyvavo Generolo Povilo Plechavičiaus
kadetų mokyklos komanda: kadetai Žilvinas Vainauskas ir Aivaras Jankauskas bei juos lydėjusi
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Levickienė. Simuliacijos tema buvo 16-asis darnaus vystymosi
tikslas „skatinti taikias ir įtraukias bendruomenes darniam vystymuisi, suteikti visiems galimybes
reikalauti teisingumo ir kurti veiksmingas, atsakingas ir įtraukias institucijas visais lygiais“.
Gegužės 11 d. nacionalinė UNESCO komisija išplatino kvietimą UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklo
narėms dalyvauti apklausoje apie taip kaip pasaulio piliečiai gali palaikyti ir skatinti darnų vystymąsi. Šia
apklausa buvo siekiama surinkti sėkmingas Globalaus pilietiškumo švietimo ir Darnaus vystymosi
švietimo patirtis ir parengti elektroninį praktinį modulį ASPnet mokytojams.

34

Liepos 14-17 d. Bulgarijos nacionalinė UNESCO komisija organizavo kultūros paveldo mokymus Veliko
Tarnovo, kuriuose dalyvavo Utenos Saulės gimnazijos UNESCO ASPnet veiklų koordinatorė Nijolė
Zabukienė ir Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos mokytoja Vilma Norvaišienė.
UNESCO partnerė – Tarptautinė nevyriausybinė organizacija Dyslexia International, kartu su Londono
universiteto švietimo institutu, organizavo nemokamus interaktyvius distancinio mokymosi kursus
mokytojams „Pagalba vaikams, turintiems skaitymo ir rašymo sunkumų“. Šešių savaičių kursuose
aktyviai dalyvavo ir Lietuvos UNESCO ASPnet mokyklų mokytojai.
Lapkričio 16-20 d. Sofijoje, Bulgarijoje, vyko 12-oji Europos ir Azijos šalių UNESCO asocijuotų mokyklų
konferencija (ASEF Classroom Network). Renginyje, skirtame edukaciniams ir kultūriniams ryšiams tarp
Europos ir Azijos mokyklų stiprinti dalyvaujant virtualioje projektinėje veikloje ir vykdant partnerystę
tarp mokyklų skirtinguose žemynuose, dalyvavo 88 vidurinių ir profesinių mokyklų mokytojai iš 38 šalių,
jų tarpe ir Vydūno gimnazijos mokytoja Marytė Lukošaitienė bei Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja Jolita Lubienė. Konferencijos metu vyko seminarai apie tai, kaip IT tobulina ir
keičia ugdymo procesą ir turinį šiandieninėje mokykloje, stiprina tarpdalykinius ryšius, kelia naujus
iššūkius mokyklų bendruomenėms. Konferencijoje pristatyta 30 kultūros, švietimo, aplinkos ir darnaus
vystymosi, sveikatos, istorijos, žiniasklaidos, mokslo ir technologijų projektų. Tolimesniuose seminaruose
kviečiamos dalyvauti visos UNESCO asocijuotos mokyklos iš 51 Azijos ir Europos šalies.
UNESCO ASPnet mokyklos dalyvavo kasmetinėje „Environment Online – ENO“ organizacijos rengiamoje
kasmetinėje medžių sodinimo akcijoje. Prie šios iniciatyvos medelių sodinimo akcijomis nuo 2000 m.
prisijungė daugiau nei 10 tūkstančių mokyklų 157 valstybėse. Tokia akcija kasmet organizuojama dvi
dienas: gegužės 22-ąją – Tarptautinę biologinės įvairovės dieną ir rugsėjo 21-ąją – Tarptautinę taikos
dieną.
Radviliškio Lizdeikos gimnazija 2015 m. pavasarį užmezgė ryšius su Indijos Delio Šv. Marko vidurine
mokykla. Bendradarbiavimo tikslas – mokinių susitikimai, kurių metu mokiniai plės savo kultūrinį akiratį
apie Lietuvos ir Indijos istoriją, kultūrinį paveldą. Ryšiai buvo užmegzti per UNESCO asocijuotų mokyklų
tinklą, kuriam priklauso abi mokyklos. Įgyvendindami kultūrinių mainų programą, spalio 4-9 dienomis
Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje viešėjo dviejų mokytojų ir trylikos mokinių iš Indijos delegacija, o sausio
pabaigoje šioje šalyje viešėjo 13 Lizdeikos gimnazijos mokinių ir 4 pedagogai.
6.7 Kūrybiškumo ugdymas švietime
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato iniciatyva Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudamas
su Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatu ir Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje, išleido
Norvegijos autoriaus Leif Runar Forsth leidinį „Naujas praktinis mąstymas. Sisteminis ir kūrybiškas
problemų sprendimas“, skirtą kūrybiško problemų sprendimo metodams. Šis leidinys, skirtas padėti
išmokti geriau spręsti problemas, plačiau ir lanksčiau mąstyti bei kūrybiškai pasitelkti vidines proto
galias, buvo išleistas įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Pradinio ugdymo tobulinimas“ ir
išplatintas Lietuvos mokykloms bei kitoms švietimo įstaigoms. Gegužės 7 d. buvo surengtas leidinio
pristatymas - UNESCO ASPnet mokyklų mokytojams skirtas kūrybiškumo seminaras „Kūrybiškumas kaip
mąstymo procesas“, kurį remdamiesi leidinio medžiaga bei savo praktine patirtimi, vedė Vilniaus
Salomėjos Neries gimnazijos mokytojai Lina Stasiūnaitė ir Donatas Kriukas.
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato iniciatyva, bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto
Edukologijos katedra, spalio 19-23 d. organizuotas savaitės trukmės leidinio autorių Leif Runar Forsth ir
Bodil Nordvik paskaitų ciklas Vilniaus universiteto Edukologijos katedros studentams bei mokyklų
pedagogams.
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6.8 UNESCO Pasaulinis besimokančių miestų tinklas
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas išplatino UNESCO kvietimą Lietuvos savivaldybėms teikti
paraiškas Pasauliniam besimokančiųjų miestų tinklui (angl. UNESCO Global Network of Learning Cities).
Tinklo gairėse besimokantis miestas apibrėžiamas kaip miestas, gebantis veiksmingai mobilizuoti turimus
visų sektorių resursus įtraukiojo mokymosi nuo pagrindinės ugdymo iki aukštojo mokslo skatinimui,
mokymuisi šeimose ir bendruomenėse atgaivinimui, profesinio tobulinimosi skatinimui, šiuolaikinių
mokymosi technologijų plėtotei, mokymosi kokybės gerinimui, mokymosi visą gyvenimą kultūros plėtrai.
UNESCO Pasaulinio besimokančių miestų tinklo iniciatyva pripažinta svarbia Jungtinių Tautų Darnaus
Vystymosi Tikslų, ypač 4-ojo (siekiančio „užtikrinti įtraukųjį, teisingą ir kokybišką švietimą bei skatinti
mokymosi visą gyvenimą lygias galimybes visiems“) ir 11-ojo (skirto „kurti įtraukius, saugius,
prisitaikančius, darnius miestus ir gyvenvietes“), programos įgyvendinimo priemone, skatinančia į šios
programos įgyvendinimą įtraukti miestų bendruomenes, įgalinančią miestiečius tapti kaitos agentais,
ugdančią kiekvieno bendruomenės nario atsakomybės suvokimą už bendrą darnią ateitį. Vilniaus, Kauno
ir Klaipėdos miestų savivaldybės pareiškė ketinimą teikti paraišką narystei šiame tinkle. 2016 m. gegužės
25 d. buvo pranešta apie Kauno miesto įtraukimą į UNESCO Pasaulinį besimokančių miestų tinklą.
6.9 Pasaulinis aukšto lygio politikos forumas nuotolinio, atvirojo ir lankstaus aukštojo mokslo tema
Birželio 9-11 d. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana
Bugailiškytė-Lideikienė dalyvavo UNESCO būstinėje Paryžiuje vykusiame Pasauliniame aukšto lygio
politikos forume nuotolinio, atvirojo ir lankstaus aukštojo mokslo tema. UNESCO ir Tarptautinės atvirojo
ir nuotolinio švietimo tarybos (ICDE) organizuotame forume buvo diskutuojama apie atvirojo ir
nuotolinio švietimo plėtros svarbą siekiant visų Darnaus vystymosi tikslų ir atskirai visuotinai prieinamo,
bešališko, inkliuzinio ir kokybiško švietimo ir galimybių mokytis visą gyvenimą užtikrinimo, kaip sutarta
gegužę vykusiame Pasaulio švietimo forume Incheon’e (Pietų Korėja). Forume buvo pažymėta, kad
teorinis pagrindas yra pakankamas, dabar svarbiausia šiuos pareiškimus paversti realiais lygybės,
prieinamumo ir kokybiško mokymosi rezultatais. 2015-2030 metų laikotarpiu laukiamas esminis
viduriniojo švietimo ir aukštojo mokslo dalyvių skaičiaus augimas pasaulyje. Todėl šiam poreikiui,
pedagogų ruošimui ir studijuojančiųjų priėmimui, patenkinti, aukštasis mokslas turi atsiverti esminiams
pokyčiams.
Viena svarbiausių forume aptartų temų buvo masinių nuotolinio mokymosi kursų plėtra ir jų kokybės
priežiūra. Tokiuose kursuose gaunamos standartizuotos žinios, todėl vertinimas, akreditavimas irgi
turėtų būti priderintas, t. y. akreditacija turėtų būti pažymėta ne įprastu aukštojo mokslo diplomu, o
vertinant įgūdžius bei žinias. Taip pat buvo aptarta nauja tendencija, tuomet privačios kompanijos,
susiduriančios su kvalifikuotų darbuotojų trūkumu, išreiškia suinteresuotumą savo aukštųjų mokyklų
(tiek įprastų, tiek nuotolinio švietimo) steigimu ir studentų pritraukimu. Todėl forumo dalyvių nuomone,
vyriausybės turėtų suskubti reaguoti į šią tendenciją ir nepaleisti iniciatyvos bei priežiūros mechanizmų iš
savo rankų, nes aukštasis mokslas tai ne tik pasiruošimas darbo rinkai ir dabartinės paklausos
patenkinimas. Buvo pabrėžta, kad valstybės turi suderinti privačių verslo kompanijų teikiamo aukštojo
mokslo kokybės atitikimą 21 amžiuje švietimui keliamus reikalavimus, suteikti mokymosi visą gyvenimą
įgūdžius, įsisąmoninti globaliojo švietimo, darnaus vystymosi švietimo, žmogaus teisių švietimo
nuostatas, lavinti kūrybiška ir kritinį požiūrį ir kitus vidinius pokyčius. Taip pat buvo aptartas mokytojo ir
dėstytojo vaidmens pasikeitimas, didelis atotrūkis tarp nuotolinio mokymosi paklausos ir dėstytojų,
turinčių reikiamas kvalifikacijas teikti aukštos kokybės nuotolinio švietimo turinį, valstybinių strategijų,
institucinio požiūrio trūkumas, kalbinės įvairovės problemos ir kiti iššūkiai.
Kadangi forumas buvo skirtas visoms UNESCO valstybėms narėms, nemažai dėmesio buvo skiriama
besivystančiojo pasaulio problemoms naujosios UNESCO švietimo darbotvarkės kontekste. Į nuotolinį
švietimą dedamos didelės viltys, siekiant patenkinti kvalifikuotų pedagogų paklausą tiek pradiniame, tiek
viduriniame ugdyme, kelti dirbančiųjų pedagogų kvalifikaciją ir ugdyti naujas darbines kompetencijas.
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6.10 Kita veikla švietimo srityje
Balandžio 9 d. Nacionalinės UNESCO komisijos švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana BugailiškytėLideikienė dalyvavo Studijų kokybės vertinimo centro renginyje „Aukštasis mokslas – misija
(ne)įmanoma?“.
Balandžio 17 d. Nacionalinės UNESCO komisijos švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana BugailiškytėLideikienė bei informacijos ir komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė dalyvavo Ugdymo
plėtotės centro ir Šiaurės šalių ministrų tarybos vykdomo projekto „Medijų ir informacinio raštingumo
ugdymas“ įvadinėje konferencijoje „Informaciniai iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje“.
Balandžio 22 d. Nacionalinės UNESCO komisijos švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana BugailiškytėLideikienė dalyvavo socialinių partnerių susitikime su ekspertais, vertinusiais Vilniaus universiteto
Edukologijos katedros Edukologijos magistro programą.
Nacionalinė UNESCO komisija informavo UNESCO apie Lietuvos nacionalinį koordinatorių informacijos
teikimui 3-ajai Suaugusiųjų švietimo pasaulinei apžvalgai. Švietimo ir mokslo ministerijos nurodymu juo
skirtas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktorius Tadas Tamošiūnas.
UNESCO ir Japonijos darnaus vystymosi švietimo apdovanojimui, kuris skiriamas trims geriausiems
darnaus vystymosi švietimo projektams, buvo pateikta Kauno technologijos universiteto Aplinkos
inžinerijos instituto paraiška. Paraiškos buvo vertinamos remiantis trimis kriterijais: a)
transformuojančiuoju poveikiu – darnaus vystymosi švietimas yra transformuojantis švietimas,
suteikiantis besimokantiems įgūdžių keistis ir keisti visuomenę; b) integruojančiuoju poveikiu – darnus
vystymasis apima socialinę, ekonominę ir aplinkos dimensijas, projektas turėjo integruoti visas tris ir
padėti besimokantiesiems suprasti jų sąveiką; c) inovacija – projektas turi demonstruoti novatorišką
požiūrį į darnaus vystymosi švietimą. Lietuvos pateiktas projektas apdovanotas nebuvo.
Balandžio 26 - gegužės 2 d. visame pasaulyje bei Lietuvoje vyko UNESCO ir Pasaulinės švietimo
kampanijos visuotinei akcijai – Veiksmo savaitei – skirti renginiai. Visuotinė veiksmo savaitė - tai
visuotinė pasaulinės švietimo kampanijos (angl. Global Campaign for Education) akcija, kuria siekiama
didinti visuomenės informuotumą apie švietimo problemas visame pasaulyje, raginanti vyriausybes
tesėti savo pažadą - iki 2015 m. visiems suteikti kokybišką švietimą. Kasmet prie šios akcijos prisijungia
milijonai viso pasaulio mokinių, mokytojų, studentų, dėstytojų, kitų aktyvistų. Paskelbę šių metų temą ,,Teisė į švietimą 2000-2030 – balsuok už švietimą“, 2015 metų Visuotinės veiksmo savaitės iniciatoriai
kvietė diskutuoti apie inkliuzinį ugdymą, jo privalumus, įgyvendinimo problemas.
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas išplatino informaciją apie UNESCO Švietimo planavimo
instituto (angl. International Institute for Educational Planning, IIEP) skelbiamą kvietimą dalyvauti
specializuotų trumpalaikių kursų (vykusių 2015 m. balandžio 13 - birželio 5 d.) programoje. Programa,
kuri inicijuojama siekiant suteikti galimybę švietimo darbuotojams patobulinti savo kvalifikaciją, įgyti
naujų įgūdžių dalyvaujant intensyviuose, trumpalaikiuose mokymuose, pasirenkant specifinę švietimo
planavimo ir vadybos sritį, skiriama ministerijų švietimo planavimo ir vadybos specialistams, mokslo
institutų ir universitetų darbuotojams, besispecializuojantiems švietimo inovacijų sklaidos ir galimybių
kūrimo švietime srityse, nevyriausybinių ir daugiašalių agentūrų, veikiančių švietimo programų
planavimo ir įgyvendinimo srityje, darbuotojams.
Liepos 8 d. LR Statistikos departamentas parengė ir UNESCO statistikos institutui pateikė kasmetinę
nacionalinę raštingumo ir švietimo pasiekimų statistiką.
Spalio 13 d. Vilniaus universiteto docentė dr. Laima Galkutė, Nacionalinės UNESCO komisijos generalinė
sekretorė Asta Junevičienė ir sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana BugailiškytėLideikienė dalyvavo LR Seime vykusiame Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje, skirtame
aptarti Mokslo ir studijų įstatymo projektą. Asta Junevičienė pristatė aktualiausius Jungtinių Tautų ir
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UNESCO dokumentus, kurių nuostatas komisija pasiūlė integruoti į Mokslo ir studijų įstatymo projektą,
t.y. Darnaus vystymosi tikslus, UNESCO dokumentą „Švietimas 2030“, kuris tapo Darnaus vystymosi
tikslų sudėtine dalimi, ir Darnaus vystymosi švietimo Pasaulinę veiksmo programą. Jungtinių Tautų
universiteto Regioninio žinių centro vadovė ir Jungtinių Tautų Europos regiono ekonomikos komisijos
ekspertų grupės, rengusios aukštojo mokslo dėstytojų darnaus vystymosi kompetencijų aprašą, narė dr.
Laima Galkutė pristatė pasiūlymus, kaip darnaus vystymosi nuostatas įtraukti į įstatymo projektą.
Sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė koordinavo informacijos
pateikimą Globaliosios koalicijos už švietimo apsaugą nuo atakų inicijuotam klausimynui, kurio tikslas
buvo surinkti informaciją apie valstybių taikomas priemones, skirtas apsaugoti aukštojo mokslo
institucijas – studentus ir dėstytojus nuo pasikėsinimų. Klausimynas inicijuotas po Garisos universiteto
(Kenija) žudynių 2015 m. balandį. Atsakymas pateiktas spalio 27 d.
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas išplatino informaciją apie UNESCO Tarptautinio švietimo
planavimo instituto (IIEP) organizuojamą interneto forumą „Įtraukusis ir teisingas kokybiškas švietimas
visiems: pasaulinės mokymosi pasiekimų vertinimo sistemos link?“, kuriame buvo siekiama aptarti kiek
esamos mokymosi pasiekimų vertinimo priemonės tenkina mokymosi pasiekimų stebėsenos
skirtinguose regionuose ir švietimo sistemose poreikius. Forumas vyko lapkričio 16-27 d.
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas išplatino informaciją apie galimybę dalyvauti Japonijos Goi
taikos fondo organizuojamame Tarptautiniame jaunimo esė konkurse. Šio konkurso, skirto UNESCO
įkūrimo 70-ties metų sukakčiai, tema buvo „Mano, Žemės piliečio, veikla“.
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas Švietimo ir mokslo ministrei Audronei Pitrėnienei perdavė
UNESCO Generalinės direktorės Irinos Bokovos kvietimą dalyvauti 2016 m. kovo 17-18 d. UNESCO
būstinėje Paryžiuje vykusiame Tarptautiniame susitikime dėl švietimo priemonių prieš prievartą
seksualinės orientacijos ir lytinio tapatumo/išraiškos. Susitikimas buvo rengiamas Tarptautinės dienos
kovai su homofobija ir transfobija proga, jame buvo paskelbta pirmoji Jungtinių Tautų ataskaita apie
švietimo sektoriuje taikomas priemones kovoti su šia prievartos forma mokyklose. Lietuvos atstovai
susitikime nedalyvavo.
VII. MOKSLAS
7.1 UNESCO programa „Žmogus ir biosfera“
2015 m. vasario 11 d. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas suinteresuotoms institucijoms
išplatino UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ (angl. Man & Biosphere, MAB) strateginės grupės
parengtą MAB programos strategijos 2015-2025 m. projektą, kviesdamas pateikti komentarus. Valstybių
narių pateikti komentarai buvo aptarti ir strategija patvirtinta 2015 m. birželio 8-12 d. Paryžiuje
vykusioje MAB tarptautinės koordinacinės tarybos sesijoje. Strategija galutinai patvirtinta Generalinės
konferencijos 38-osios sesijos metu. Vienas iš diskusijos klausimų – pasiūlymas keisti MAB biosferos
rezervatų pavadinimą į biosferos regionus. Tikinama, kad taip būtų eliminuotos neigiamos termino
„rezervatas“ konotacijos, taip pat naujas pavadinimas geriau atspindėtų šių ypatingų vietovių saugojimo,
valdymo, naudojimo aspektus, tačiau galutiniame strategijos tekste liko „rezervatai“. 2015 m.
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas periodiškai teikė komentarus derinamam MAB programos
ir strategijos 2015-2025 m. veiksmų planui, kuris buvo patvirtintas 2016 m. kovo 14-17 d. Limoje (Peru)
vykusiame MAB biosferos rezervatų 4-ame kongrese.
Rugsėjo 10 d. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas išplatino informaciją apie galimybę dalyvauti
MAB programos skelbiamame kasmetiniame pasauliniame MAB Jaunųjų mokslininkų konkurse, kurio
metu kompetentinga komisija 10-čiai jaunųjų mokslininkų iš viso pasaulio skiria premijas jų moksliniams
tyrimams gamtos mokslų srityje. Lietuvos mokslininkai savo kandidatūrų nepateikė.
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Spalio 27 d. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas informavo Lietuvos nacionalinio MAB
komiteto pirmininką Žuvinto biosferos rezervato direktorių Arūną Pranaitį apie galimybę teikti paraišką
tradiciniam Michele Batisse biosferos rezervatų valdymo konkursui.
7.2 2015-ieji - Tarptautiniai šviesos ir šviesos technologijų metai
2013 m. gruodžio 20 d. Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos 68-oje sesijoje buvo nuspręsta 2015uosius metus paskelbti Tarptautiniais šviesos ir technologijų metais. Svarbiausias siekis – parodyti
šviesos ir optikos technologijų reikšmę žmogaus gyvenimui ir visuomenės vystymuisi, atskleisti kaip
šviesa ir šviesos technologijos skatina pasaulio pažangą bei yra panaudojamos pasaulinėms energijos,
žemės ūkio, bendrai ekonomikos, sveikatos ir medicinos, švietimo sričių problemoms spręsti. Kvietimą
minėti Tarptautinius šviesos metus Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas išplatino Lietuvos
mokslo institutams, Lietuvos ASPnet mokykloms, kitoms suinteresuotoms institucijoms. Sekretoriatas
taip pat parengė ir išplatino rekomendacijas UNESCO ASPnet mokytojams, kaip sieti dėstomų dalykų
turinį su Tarptautinių šviesos metų temomis.
Ypatingo dėmesio susilaukė inovatyvių apšvietimo sprendimų įmonės „LA FORMA“ projektas, skirtas
paminėti Tarptautinius šviesos ir šviesos technologijų metus, kuriam buvo suteiktas Nacionalinės
UNESCO komisijos patronažas. Įgyvendinant projektą „LA FORMA“ nemokamai atnaujino Vilniaus miesto
viešose erdvėse esančių kultūros objektų – paminklų „Žibintininkas“ Šv. Jono g. (autorius Vytautas
Nalivaika) ir „Šv. Kristoforas“ Šv. Mikalojaus bažnyčios šventoriuje (autorius Antanas Kmieliauskas)
apšvietimą bei organizavo renginius, skirtus atkreipti visuomenės dėmesį i gyvybinę šviesos svarbą
žmonių ekonominei, kultūrinei veiklai, supažindino su šviesos technologijų pažanga. 2015 m. liepos 23 d.
Nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje buvo surengtas architektams skirtas seminaras apie
technologines naujoves lauko apšvietimo srityje su ekspertu iš Italijos Stefano Soriano. Gruodžio 10 d.,
bendradarbiaujant su Lietuvos architektų sąjunga, Vilniaus universitetu ir LESTO vyko renginys „Kaip
šviesa gali pakeisti miesto veidą?“, šviečiamojo turinio renginiai vaikams apie šviesą, jos savybes ir įtaką
žmogaus gyvenimui. Šios privačios iniciatyvos įgyvendintojai tikisi, kad atlikti darbai ir organizuoti
renginiai paskatins naujų visuomeninių ir privačių iniciatyvų atsiradimą, kuriomis bus siekiama
įgyvendinti meninį kultūrinių erdvių apšvietimą.
7.3 Darnos mokslas
Rugsėjo 11-12 d. Varšuvoje vyko antrasis Vidurio ir Rytų Europos regiono partnerystės darnos mokslo
(angl. sustainability science) srityje seminaras, kurio iniciatyva kilo iš poreikio stiprinti, remti ir vienyti
mokslo institucijas, dirbančias šia kryptimi. Programa skatina tarpdisciplininius, į problemų sprendimą
orientuotus tyrimus, akcentuoja aukštojo mokslo transformuojantį vaidmenį valstybės vystymuisi ir
visuomenės vertybinei orientacijai, aukštojo mokslo institucijų ir visuomenės – viešojo ir privataus
sektoriaus – partnerystę. Moksliniams tyrimams ir studijoms tenka išskirtinis vaidmuo numatant įvairių
sektorių darnaus vystymosi gaires ir konkrečias priemones bei rengiant kūrybiškus specialistus,
gebančius aktyviai prisidėti prie inovacijų kūrimo. Lietuvai susitikime atstovavo 5 asmenų delegacija,
kurią sudarė Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos instituto direktorius prof. Jurgis
Staniškis, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto Vadybos katedros docentė
prof. Eglė Katiliūtė, Vilniaus universiteto docentė Laima Galkutė, Lietuvos mokslo tarybos mokslinė
sekretorė Brigita Serafinavičiūtė ir Vytauto Didžiojo universiteto mokslo prorektorė prof. Julija Kiršienė.
Šis renginys pratęsė 2014 m. birželį vykusio seminaro Bratislavoje temą. Daugiausiai dėmesio jame buvo
skiriama „darnaus mokslo“ tyrimams. Tvarumo mokslas – tai mokslas, kuris struktūriškai ir
metodologiškai yra tinkamas spręsti didžiuosius iššūkius. Jis būtinas siekiant transformuoti mūsų
visuomenes darnaus vystymosi link. Šis mokslas taip pat siekia transformuoti ir pačią mokslo sistemą
siekiant, kad ji tarnautų tvarumo tikslui. Jungtinės Tautos priėmė 17 darnaus vystymosi tikslų, kurie
turėtų būti įtraukti į valstybių narių mokslo sistemas. Europos Komisija taip pat akcentuoja programą
„Horizon 2020“, skatinančią atsakingą mokslą ir inovacijas bei mokslo ir inovacijų sistemos atsakomybę
visuomenei. Tam, kad įvyktų norimi pokyčiai, turi dalyvauti visi šie veikėjai: mokslas, švietimas,
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nacionalinė politika, pasaulinė politika, ekonomika ir bendruomenė. Kita vertus, buvo pripažinta, kad
kokybinius pokyčius stabdo trukdžiai tarpdiscipliniškumui (labai didelis švietimo ir mokslo sistemų
monodiscipliniškumas, institucijų disciplininė sąranga), trumpalaikiai projektai (darniam vystymuisi 2-3
m. projektų nepakanka), per didelė orientacija vien į publikacijas (būtina peržiūrėti vertinimo kriterijus)
ir pan. Seminaro metu taip pat buvo bandoma sudaryti patikimą aljansą bei sutarti dėl projekto, kuris
padėtų išspręsti šiuos klausimus, paraiškos Europos Komisijai ir galimų rodiklių. Projekte dalyvaujančios
valstybės turėjo pateikti sąrašą aukšto politinio lygio institucijų, pajėgių diegti „tvaraus mokslo“ rodiklius
nacionaliniu lygiu. Lietuvoje tokiomis institucijomis taps Studijų kokybės ir vertinimo centras ir Lietuvos
mokslo taryba.
UNESCO Dalyvavimo programos finansavimui iš dalies gauti 2014-2015 m. laikotarpiui Nacionalinė
UNESO komisija pateikė projektą „Ilgalaikės viešos platformos į darnų vystymąsi orientuotam mokslui
skatinti sukūrimas”. Projekto idėja – rengti viešus forumus, vienijančius skirtingų mokslo disciplinų
atstovus, visuomenės atstovus diskutuoti apie mokslo transformuojamąjį poveikį visuomenei, mokslo
tarpdiscipliniškumą, visuomenės interesą mokslo tyrimuose, socialinių ir humanitarinių mokslų svarbą
visuomenės vystymuisi. Forumuose dalyvavo tarptautiniai ekspertai, UNESCO MOST ir kitų programų
atstovai. Projekto pabaigoje planuojama parengti rekomendacijas dėl darnaus mokslo principų
įgyvendinimo Lietuvos mokslo tyrimų programose.
7.4 Kita veikla mokslo srityje
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas išplatino informaciją apie skelbiamus 2015 metų UNESCO
ir L‘Oreal apdovanojimus moterims mokslininkėms. Kasmet šiuo apdovanojimu pagerbiamos penkios
fizinių mokslų pažangai labiausiai nusipelniusios mokslininkės iš visų pasaulio žemynų. Lietuva 2015 m.
apdovanojimams pateikė Lietuvos mokslų akademijos tikrosios narės, Vilniaus universiteto Medicinos
fakulteto Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedros vedėjos, Vilniaus
universiteto ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės medicinos centro vadovės profesorės Zitos
Aušrelės Kučinskienės kandidatūrą.
Gegužės 22-23 d. Arouca geoparke Portugalijoje vyko Portugalijos nacionalinės UNESCO komisijos ir
UNESCO tarptautinės geologijos mokslų programos (angl. International Geological Science Programme,
IGCP) organizuotas nacionalinių UNESCO komisijų techninis susitikimas UNESCO pasaulinių geoparkų
programos tema. Susitikimo tikslas buvo pristatyti ir aptarti naują UNESCO iniciatyvą – UNESCO pasaulio
geoparkų programą, UNESCO, valstybių narių nacionalinių UNESCO komisijų, nacionalinių geologijos
mokslų programos komitetų, kitų valstybės ir savivaldos institucijų, parkų administracijų atsakomybę ir
vaidmenį šioje programoje, taip pat susipažinti su vieno sėkmingiausių Pasaulinio geoparkų tinklo narių –
Arouca geoparko - veikla. Seminare dalyvavo apie 25 mokslo akademijų, universitetų, parlamentų,
ministerijų ir nacionalinių UNESCO komisijų atstovų. Lietuvai susitikime atstovavo Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus pavaduotoja dr. Jolanta Čyžienė ir Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato
švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė.
Rugsėjo 22 d. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas informavo UNESCO tarptautinės hidrologijos
programos (angl. International Hydrological Programme; IHP) tarybą apie Aleksandro Stulginskio
universiteto Vandens išteklių inžinerijos instituto direktoriaus bei Lietuvos mokslų akademijos nario prof.
Arvydo Povilaičio skyrimą nacionaliniu UNESCO tarptautinės hidrologijos programos koordinatoriumi.
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas išplatino informaciją apie UNESCO ir Tarptautinio
tvariosios energijos vystymo centro (ISEDC), įsikūrusio Maskvoje, Rusijos Federacijoje, organizuotą 4
savaičių stažuočių programą tvariosios ir atsinaujinančios energijos srityje. Programa suteikė galimybę
20 atrinktų specialistų atlikti stažuotę Rusijos Federacijos specializuotose institucijose. Paraiškų iš
Lietuvos sulaukta nebuvo.
Lapkričio 10-ąją, minint Pasaulio mokslo dieną taikai ir vystymuisi, buvo paskelbta „UNESCO mokslo
apžvalga: link 2030“ (angl. UNESCO Science Report: Towards 2030). Apžvalgoje pristatoma mokslo,
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technologijų ir inovacijų pasaulyje evoliucija nuo 2010 m. socio-ekonominių, geopolitinių ir aplinkos
sąlygų, turėjusių įtakos šiuolaikinės mokslo, technologijų ir inovacijų politikos formavimui, kontekste.
Prie apžvalgos rengimo prisidėjo daugiau nei 50 mokslininkų.
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas išplatino informaciją apie Bulgarijos nacionalinės UNESCO
komisijos organizuojamą 3-ąjį tarptautinį konkursą „Saugomos karstinės teritorijos – Visą gyvenimą
trunkantis mokymasis” skirtą gamtos paveldo ir ypač karsto, kaip išskirtinio geologinio fenomeno,
išsaugojimui bei kvietimą rugsėjo 23-26 d. dalyvauti Tarptautinėje mokslinėje ir praktinėje konferencijoje
„Saugomos karstinės teritorijos – švietimas ir mokymas“ Sofijoje, Bulgarijoje. Lietuvos atstovai
konferencijoje nedalyvavo.
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas išplatino kvietimą teikti paraiškas Carlos J. Finlay UNESCO
apdovanojimui už nuopelnus mikrobiologijoje gauti. Kubos vyriausybės finansuojamu apdovanojimu
siekiama įvertinti asmenis, institucijas, nevyriausybines organizacijas už reikšmingus pasiekimus – veiklą
ar tyrimus, mikrobiologijos (imunologijos, molekulinės biologijos, genetikos ir pan.) ir jos taikymo srityse.
Lietuvos mokslininkai paraiškų nepateikė.
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas išplatino kvietimą teikti paraiškas UNESCO stipendijų
programos jaunųjų mokslininkų atliekamiems tyrimams „Žalioji chemija – gyvybei“ trečiajame kvietime.
Programa suteikia galimybę stipendiją gavusiems mokslininkams atlikti inovatyvių mokslinių tyrimų
projektus, atitinkančius dvylika žaliosios chemijos principų. Programos stipendijos (iki 30 000 JAV
dolerių) yra skiriamos perspektyviems jaunųjų mokslininkų, turinčių mokslinį chemijos ar susijusios
tarpdisciplininės srities daktaro laipsnį, pateiktiems tyrimų projektams, kurie turėtų būti įgyvendinti per
vienerius metus. Lietuvos mokslininkai paraiškų nepateikė.
VIII. SOCIALINIAI IR HUMANITARINIAI MOKSLAI
8.1 UNESCO socialinių ir humanitarinių mokslų srities dokumentų atnaujinimas
2015 m. vyko dviejų UNESCO socialinių ir humanitarinių mokslų srities dokumentų peržiūrėjimo ir
atnaujinimo procesas. Šių dokumentų atnaujinti tekstai buvo patvirtinti UNESCO Generalinės
konferencijos 38-osios sesijos metu.
8.1.1 Atnaujinama „Rekomendacija dėl mokslininkų ir mokslo tyrėjų statuso“ (1974 m.)
Naujame rekomendacijos tekste akcentuojami etikos klausimai visuose mokslinės veiklos etapuose, t. y.
ne tik moksliniuose tyrimuose ir gautų rezultatų sklaidoje, bet ir ekspertinėje veikloje. Pabrėžiama, kad
politikai, mokslo finansuotojai ir administratoriai neturėtų tiesiogiai ar netiesiogiai versti mokslo tyrėjų
nusižengti etikos principams, priešingai - skatintų etišką tyrėjų elgesį.
Šio dokumento atnaujinimui buvo pateiktas Lietuvos pasiūlymas daugiau dėmesio skirti atvirosios
prieigos prie mokslinių tyrimų rezultatų – mokslo duomenų ir publikacijų – klausimui. Taip pat siūloma
atnaujintoje rekomendacijoje daugiau dėmesio skirti tarpdisciplininiams tyrimams. Vis
sudėtingėjančioms globalioms problemoms spręsti reikalingos intensyvios mokslo žmonių pastangos,
apimančios tarpdisciplininius tyrimus. Šiuo aspektu ne mažiau svarbus ir atvirosios prieigos principas ir
mokslo žinių perdavimas, nes žinios, kuriomis nesidalijama, yra neveiksnios. Be atvirosios prieigos
skirtingą gerovės lygį pasiekusioms šalims išlieka nevienodos sąlygos pasinaudoti moksliniais pasiekimais
ir žiniomis.
8.1.2 Atnaujinama „Tarptautinė fizinio lavinimo ir sporto chartija“ (1978 m.)
2013 m. UNESCO Generalinės konferencijos 37-osios sesijoje buvo priimtas nutarimas peržiūrėti ir
atnaujinti 1978 m. priimtą Tarptautinę fizinio lavinimo ir sporto chartiją. UNESCO Generaliniam
direktoriui buvo pavesta kartu su Tarpvyriausybiniu fizinio lavinimo ir sporto komitetu (CIGEPS) parengti
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atnaujintos chartijos projektą, kuris po konsultacijų su valstybėmis narėmis, buvo pateiktos UNESCO
Generalinės konferencijos patvirtinimui 38-oje sesijoje. Buvo siekiama, kad atnaujintoje chartijoje
atspindėtų šiuolaikinės visuomenės fizinio lavinimo ir sporto iššūkiai, taip sukuriant veiksmingą ir aktualų
dokumentą. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas išplatino atnaujintos chartijos projektą
suinteresuotoms Lietuvos institucijoms ir gautus komentarus pateikė UNESCO. Atnaujintoje chartijoje
papildytas teminių ir koncepcinių elementų sąrašas, atspindintis visuomenės pokyčius, įvykusius per
pastaruosius 30 metų. Chartijoje svarbią vietą užima žmonių sudominimo sportu, saugumo užtikrinimo ir
tvarumo klausimai, taip pat akcentuojama, kad fizinio lavinio nauda labai priklauso nuo kokybės ir
pritaikymo pagal poreikius.
8.2 Mokslo ir technologijų etika. Bioetika
Liepos 16-17 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vyko Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto (angl.
International Bioethics Committee, IBE) 9-oji sesija, kurioje Lietuvai atstovavo Lietuvos bioetikos
komiteto pirmininkas prof. dr. Eugenijus Gefenas. Lietuva yra išrinkta šio komiteto nare iki 2017 metų
pabaigos. Komiteto veikla sesijos metu rėmėsi Tarptautinio bioetikos komiteto 2014-2015 metų darbo
programa, kurioje svarbiausias dėmesys buvo skiriamas dviem temoms, susijusiomis su Visuotinės
bioetikos ir žmogaus teisių deklaracijos 15 straipsnio (dalijimasis teikiama nauda) ir IBC svarstymų
žmogaus genomo ir žmogaus teisių klausimais lauko išplėtimu. Tarpvyriausybinis bioetikos komitetas
svarstė Tarptautinio bioetikos komiteto šiais klausimais parengtas preliminariąsias ataskaitas.
2015 m. UNESCO Generalinės konferencijos 38-osios sesijos metu Lietuvos bioetikos komiteto
pirmininkas buvo išrinktas komiteto pirmininku. Prof. dr. Eugenijus Gefenas nuo 2013 m. iki 2015 m. ėjo
komiteto vicepirmininko pareigas. IGBC komiteto pirmininkas yra konkretus ekspertas, o ne valstybė (kiti
biuro nariai yra valstybės narės). Šis Lietuvos mokslininko pasaulinis pripažinimas – visos valstybės
laimėjimas, galimybė plačiausiu mastu pristatyti mokslinę kompetenciją, patirtį ir praktiškai dalyvauti
tarptautinės politikos formavime bioetikos srityje.
Lapkričio 24 d. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas Sveikatos apsaugos ministerijai perdavė
kvietimą dalyvauti 2016 m. kovo 17-18 d. Berlyne vyksiančiame Pasauliniame nacionalinių
etikos/bioetikos komitetų vadovų 11-ąjame susitikime. Renginį organizavo Vokietijos etikos taryba kartu
su Pasaulio sveikatos organizacija (angl. World Health Organisation, WHO) ir UNESCO. Susitikimo tema „Pasaulio sveikata, Pasaulio etika, Pasaulio teisingumas“ atspindėjo renginio tikslą suburti nacionalinių
etikos/bioetikos komitetų atstovus visame pasaulyje diskusijai apie šiuolaikinius bioetikos iššūkius,
suteikti konsultacinę paramą valstybėms, kuriančioms nacionalines bioetikos institucijas ir teisinę
reguliavimo sistemą, siekti bendro sutarimo pasaulinės svarbos bioetikos klausimais. Lietuvai renginyje
atstovavo Lietuvos bioetikos komiteto pirmininkas prof. dr. Eugenijus Gefenas.
8.3 Fizinė kultūra, sportas, antidopingas
Gegužės 10 d. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, bendradarbiaudamas su Lietuvos
antidopingo agentūra, pateikė duomenis antidopingo UNESCO vykdomam klausimynui AD LOGIC.
Antidopingo konvenciją ratifikavusios valstybės įsipareigoja kartą į dvejus metus teikti nacionalines
ataskaitas.
Spalio 29-30 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vyko Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą
sporte šalių konferencijos 5-oji sesija, kurioje dalyvavo Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV
generalinis direktorius Edis Urbanavičius ir Lietuvos antidopingo agentūros vadovė Ieva LukošiūtėStanikūnienė.
Lapkričio 20 d. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas Kūno kultūros ir sporto departamentui prie
LR Vyriausybės persiuntė UNESCO Generalinės direktorės Irinos Bokovos kreipimąsi dėl Pasaulio
Antidopingo agentūros siūlomų pataisymų (papildymų) Draudžiamųjų preparatų sąraše bei
Medikamentų vartojimo lengvatiniuose standartuose. Pagal procedūrą valstybės narės turi teisę
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sureaguoti ir pareikšti komentarus dėl naujų pataisymų. Iki nustatytos datos – 2015 m. sausio 1 d. –
tokių negavus, pataisymai įsigaliojo.
8.3.1 Elektroninė antidopingo mokymo priemonė
Sausio 29 d. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas suinteresuotoms institucijoms išplatino
kvietimą teikti projektų paraiškas finansinei paramai iš UNESCO Dopingo nevartojimo fondo.
Įgyvendindama Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte nuostatas, 2008 m. UNESCO
įkūrė Dopingo nevartojimo fondą. Šis fondas skirtas padėti prie konvencijos prisijungusioms valstybėms
kurti ir įgyvendinti efektyvias programas prieš dopingo vartojimą sporte. Fondą sudaro konvencijos
valstybių, UNESCO valstybių narių, kitų Jungtinių Tautų organizacijų, privačių ir visuomeninių institucijų
bei individualių asmenų įnašai. Prašymus dėl finansinės paramos iš šio fondo gali teikti tik konvencijos
valstybės narės per savo šalių nacionalines UNESCO komisijas. Konkursui buvo pateikta Lietuvos
antidopingo agentūros parengtas projektas, kurio įgyvendinimui buvo skirta 18 100 eurų.
Įgyvendinant šį projektą bus sukurta sportininkams ir plačiajai visuomenei skirta elektroninė dopingo
prevencijos ir mokymo priemonė. Elektroninė mokymo priemonė kuriama remiantis 2015 m. priimto
Pasaulinio antidopingo kodekso 18 straipsniu, kuriame akcentuojami tokie klausimai, kaip dopingo
vartojimo sveikatos, socialinės ir ekonominės pasekmėms, švaraus žaidimo ir sportinės dvasios svarba,
atletų sprendimų priėmimo valia, taip pat ekonominis spaudimas vartoti dopingą. Visi priemonėje
pateikiami tekstai bus patrauklūs ir lengvai suprantami, praturtinti konkrečiai realaus gyvenimo
pavyzdžiais, konkrečių atvejų pristatymu, pateikiami su humoru ir naudinga informacija. Priemonę kuria
skirtingų universitetų specialistai, o tekstų kokybę vertins ekspertų komisija. Tikimasi, kad ši priemonė
padės glaudinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos universitetų ir nacionalinės antidopingo organizacijos.
Planuojama, kad mokymo priemonė bus sukurta ir patalpinta viešam naudojimui iki 2016 m. rugsėjo 1 d.
8.4 Jaunimo forumas
Spalio 26-28 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vyko 9-asis UNESCO Jaunimo forumas. Tai sudėtinė UNESCO
Generalinės konferencijos sesijos dalis, kurio rezultatai būna pristatomi visose Generalinės konferencijos
sesijos komisijose. 2015 m. forumo tema – „Jauni pasaulio piliečiai už darnią planetą“ (angl. Young
Global Citizens for a Sustainable Planet). Rengiantis šiam forumui buvo inicijuota apklausa internete,
kurios pagalba jaunimas galėjo tikslinti Forumo programą ir temas: „Jaunimas pasaulyje po 2015 metų“
ir „Jaunimas prieš klimato kaitą“. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas kreipėsi į Lietuvos
jaunimo organizacijų sąjungai, prašydamas paraginti narius dalyvauti. Pasirengimas dalyvavimui UNESCO
Jaunimo forume taip pat vyko regioniniu lygiu, - spalio 15-17 d. Briuselyje Flandrijos UNESCO komisija,
bendradarbiaujanti su Belgijos ir Vokietijos nacionalinėmis UNESCO komisijomis inicijavo parengiamąjį
jaunimo sutikimą. Jo tikslas buvo surinkti visus Europos regiono jaunimo delegatus, geriau pasirengti
Jaunimo forumui (buvo organizuojamos viešojo kalbėjimo, argumentavimo, pristatymo pratybos,
supažindinima su UNESCO ir Europos Sąjungos jaunimo politika) bei parengti bendrą Europos regiono
poziciją svarbiausiais UNESCO Jaunimo forumo klausimais. Susitikime dalyvavo Lietuvos jaunimo
organizacijų tarybos LIJOT deleguota šios organizacijos viceprezidentė Elena Sinkevičiūtė, kuri taip pat
buvo deleguota atstovauti Lietuvai UNESCO Jaunimo forume, tačiau negavus finansavimo, į renginį jį
neišvyko.
8.5 UNESCO programa „Socialinės pertvarkos valdymas“
2014 m. Nacionalinės UNESCO komisijos metiniame posėdyje buvo nutarta laikinai sustabdyti Socialinės
pertvarkos valdymo (angl. Management of Social Transformations; MOST) nacionalinio komiteto veiklą,
paliekant tik nacionalinį MOST programos kontaktinį asmenį. Toks pasiūlymas buvo pateiktas
atsižvelgiant į bendrą UNESCO MOST programos stagnaciją, nesant plėtotės tendencijų ir veiklos gairių
nacionaliniams komitetams. Šiuo metu, remiantis efektyvumo ir aktualumo kriterijais, UNESCO vykdo
eilės tarptautinių mokslo programų, tame tarpe ir MOST, peržiūrėjimą. Žinodama proceso rezultatus ir
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UNESCO sprendimą, Nacionalinė UNESCO komisija ateityje svarstys nacionalinio MOST komiteto veiklos
atnaujinimo galimybes.
8.6 Kita veikla socialinių ir humanitarinių mokslų srityje
2015 m. atstovauti Nacionalinei UNESCO komisijai Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kilnaus sportinio
elgesio komitete buvo deleguota sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana BugailiškytėLideikienė.
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas išplatino informaciją apie birželio 24-25 d. UNESCO
būstinėje Paryžiuje organizuotą konferenciją Tyrimų ir inovacijų etinio vertinimo sistemos kūrimo tema.
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas išplatino informaciją apie galimybę teikti paraiškas
UNESCO/Bilbao prizui už žmogaus teisių kultūros skatinimą. Šiuo apdovanojimu siekiama įvertinti
institucijų, organizacijų ar asmenų veiklą perduodant žinias, vykdant žmogaus teisių švietimą ir tyrimus,
skatinant sprendimų priėmėjų ir plačiosios visuomenės sąmoningumą žmogaus teisių ir susijusiais
klausimais, diegiant pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms. Apdovanojimą įsteigė UNESCO
kartu su Bilbao miestu (Ispanija). Lietuva paraiškų nepateikė.
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas išplatino informaciją apie galimybę teikti paraiškas
UNESCO-Madanjeet Singh tolerancijos ir neprievartos skatinimo apdovanojimui gauti. Lietuva paraiškų
nepateikė.
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas išplatino kvietimą teikti paraiškas UNESCO-UNAM Jaime
Torres Bodet apdovanojimui socialinių ir humanitarinių mokslų bei meno srityje gauti. 2014 m. UNESCO
ir Meksiko nacionalinio nepriklausomo universiteto (UNAM) įsteigtas apdovanojimas skiriamas už
išskirtinius nuopelnus skatinant visuomenės raidą per meninę kūrybą, ugdomąją ir mokslinę veiklą
socialinių ir humanitarinių mokslų srityse. Laureatas yra apdovanojamas 50 tūkst. JAV dolerių piniginiu
prizu. Lietuva paraiškų nepateikė.
IX. KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA
9.1 UNESCO programa „Informacija visiems“
Nuo 2013 m. Lietuva ketverių metų kadencijai išrinkta į Tarpvyriausybinę programos „Informacija
visiems“ tarybą (angl. Intergovernmental Council for the Information for All Programme, IFAP). Lietuvai
joje atstovauja Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius ir Nacionalinio
komiteto „Informacija visiems“ pirmininkas prof. dr. Renaldas Gudauskas. Taryba, kurios nariais yra 26
šalių atstovai, rūpinasi šios programos strategija ir sklaida.
9.1.1 Nacionalinis komitetas „Informacija visiems“
Įgyvendinant UNESCO programą „Informacija visiems“ (angl. Information for All Programme, IFAP), 2014
m. atkurtas Nacionalinis komitetas pagrindinį dėmesį skyrė susipažinimui su svarbiausiais šios programos
dokumentais, jų aktualumu Lietuvos situacijai bei atviros diskusijos organizavimui. 2015 m. pasikeitė du
šio komiteto nariai: vietoj Kultūros ministerijos atstovės Erikos Buivydienės deleguota Kultūros politikos
departamento direktorė Regina Jaskelevičienė, o vietoj Susisiekimo ministerijos atstovės Ievos
Žilionienės likusią kadencijos dalį dirbs Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktorius Ramūnas
Čepaitis. Kiti komiteto nariai yra šie: Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof.
dr. Renaldas Gudauskas (komiteto pirmininkas), Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Jolanta
Zabarskaitė (komiteto pirmininko pavaduotoja), Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir
profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vilma
Bačkiūtė, Kauno technologijos universiteto Elektroninio verslo tyrimų centro direktorius prof. dr.
Rimantas Gatautis, Nextury Ventures“ generalinis direktorius Mindaugas Glodas, Vilniaus Gedimino
technikos universiteto Internetinių ir intelektualiųjų technologijų instituto direktorius prof. dr. Artūras
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Kaklauskas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto strateginės raidos prodekanas prof. dr.
Rimvydas Laužikas, Asociacijos „Infobalt“ ES reikalų vadovė Vilma Misiukonienė, Valstybinės lietuvių
kalbos komisijos pirmininkė dr. Daiva Vaišnienė, Vytauto Didžiojo universiteto Viešosios komunikacijos
katedros lektorius Romas Sakadolskis.
2015 m. įvyko vienas komiteto posėdžių, kuriuose buvo svarstomi aktualiausi programos klausimai.
Tame tarpe - Grenados inicijuota rekomendacija valstybėms narėms surengti konferenciją tema
„Internetas kaip priemonė ugdyti jaunimo atsparumą visoms ekstremizmo ir radikalizmo formoms (angl.
Internet as a Tool for Development of Youth against all Forms of Extremism and Radicalism). Vieningai
nutarta iniciatyvai pritarti. Rengiantis nacionalinio komiteto inicijuotai apskritojo stalo diskusijai LR
Seime, buvo diskutuojama apie kontekstą: kaip pakito daugiakalbiškumo ir daugiakultūriškumo
sampratos dėl didelio pabėgėlių srauto Europoje, kritinio mąstymo ugdymo problematika, kitakalbių
vaikų integracija mokyklose ir t.t. Prieita prie išvados, kad būtina rengti tokio pobūdžio diskusijas, į jas
kviečiant politikus, edukologus ir pan.
9.1.2 Apskritojo stalo diskusija „Daugiakalbio ir daugiakultūrinio turinio paslaugos tinklaveikos
visuomenei“
Spalio 2 d. Nacionalinis komitetas „Informacija visiems“ kartu su LR Seimo Informacinės visuomenės
plėtros komitetu surengė atvirą apskritojo stalo diskusiją „Daugiakalbio ir daugiakultūrinio turinio
paslaugos tinklaveikos visuomenei“, kuri įvyko LR Seimo I rūmų Konstitucijos salėje. Diskusiją moderavo
dr. Daiva Vaišnienė ir prof. dr. Renaldas Gudauskas. Pranešimus skaitė nuolatinis atstovas prie UNESCO
dr. Arūnas Gelūnas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto strateginės raidos prodekanas prof. dr.
Rimvydas Laužikas ir Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Jolanta Zabarskaitė. Diskusijos dalyviai politikai, mokslininkai, ekspertai, nevyriausybinių organizacijų atstovai - aptarė daugiakalbystės ir
daugiakultūriškumo sampratas, įtvirtintas UNESCO dokumentuose ir aktualias sėkmingai informacinės
visuomenės plėtrai Lietuvoje. Diskusijos pagrindu buvo parengtos „Rekomendacijos dėl daugiakalbystės
ir daugiakultūriškumo sampratų, įtvirtintų UNESCO dokumentuose ir svarbių sėkmingai informacinės
visuomenės plėtrai Lietuvoje, aktualizavimo“ buvo išplatintos Tarpvyriausybinei IFAP programos tarybai
bei nacionalinėms institucijoms, susijusioms su renginio tema ir informacinės visuomenės plėtra bei
teisėkūra. Diskusija buvo tiesiogiai transliuojama per televizijos programą „Seimas – tiesiogiai“ ir LR
Seimo interneto puslapyje.
9.2 Tarptautinė konferencija „Teklesti žurnalistika! Siekiant geresnės žinių sklaidos, lyčių lygybės ir
saugumo skaitmeniniame amžiuje“
Gegužės 2-4 d. Pasaulinės spaudos laisvės dienos proga Rygoje vyko tarptautinė konferencija „Teklesti
žurnalistika! Siekiant geresnės žinių sklaidos, lyčių lygybės ir saugumo skaitmeniniame amžiuje“, skirta
paminėti UNESCO 70-metį. Ją Latvijos nacionalinėje bibliotekoje surengė UNESCO kartu su Latvijos
Respublikos užsienio reikalų ministerija bei Latvijos nacionaline UNESCO komisija. Konferencija, kurioje
dalyvavo beveik 500 dalyvių iš 81 pasaulio šalies, sulaukė ypatingo žiniasklaidos dėmesio tiek dėl
aptariamų temų aktualumo, tiek dėl garbingų svečių. UNESCO Generalinė direktorė garbingą UNESCOGiljermo Kano pasaulio spaudos laisvės apdovanojimą įteikė Mazen Darwish, šiuo metu įkalintam Sirijos
žurnalistui ir kovotojui už žmogaus teises (apdovanojimą atsiėmė laureato žmona Yara Bader, Sirijos
medijų ir saviraiškos laisvės centro direktorė). Konferencijos dalyvius sveikino Latvijos Respublikos
Prezidentas Andris Bērziņš, Užsienio reikalų ministras Edgars Rinkēvičs, Kultūros ministrė Dace
Melbārde, Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas nuomonės ir saviraiškos laisvės klausimais David Kaye.
Pagrindinės konferencijos temos buvo šios: nepriklausomos ir kokybiškos medijos, iššūkiai saviraiškos
laisvei skaitmeniniame amžiuje, medijų ir informacinis raštingumas, lyčių lygybė, moterų vaizdavimas
medijose, smurtas prieš žurnalistus bei tiriamosios žurnalistikos atstovų šaltinius, inovatyvūs medijų
verslo modeliai. Konferencijos metu buvo priimta Rygos deklaracija, kuria pabrėžiama kiekvieno
žmogaus saviraiškos, spaudos laisvė ir teisė gauti informaciją. Deklaracijoje teigiama, kad žurnalistika
aktyviai prisideda prie įstatymo viršenybės principo įgyvendinimo, skaidrumo didinimo, nepakantumo
korupcijai, politinių debatų skatinimo, piliečių įgalinimo priimti pagrįstus sprendimus. Šiame dokumente
45

taip pat akcentuojama, kad vyrai ir moterys turi lygias teises siekti ir užimti vadovaujančias pareigas
medijose, pabrėžiama medijų ir informacinio raštingumo, kritinio mąstymo ugdymo svarba. Bendroje
specialiųjų pranešėjų sesijoje David Kaye, ESBO atstovė žiniasklaidos laisvės klausimais Dunja Mijatovič,
Amerikos valstybių organizacijos (OAS) specialusis pranešėjas medijų laisvės klausimais Edison Lanza,
Afrikos žmogaus ir tautų teisių komisijos (ACHPR) specialioji pranešėja Pansy Tlakula priėmė Bendrą
deklaraciją dėl saviraiškos laisvės ir atsako į konfliktines situacijas. Pirmoji Bendra deklaracija buvo
priimta 1999 metais, tad, tęsiant tradiciją, kasmet parengiamas ir priimamas naujas dokumentas,
akcentuojantis į to meto aktualius iššūkius saviraiškos laisvei. Deklaracijos, kaip neprivalomos teisinės
priemonės (angl. soft law) tikslas – priminti pasaulio šalių vyriausybėms, kad jų įsipareigojimai užtikrinti
nuomonės ir saviraiškos laisvę turi būti vykdomi ir plėtojami. Konferencijoje dalyvavo Nacionalinio
komiteto „Informacija visiems“ pirmininkas prof. dr. Renaldas Gudauskas ir Nacionalinės UNESCO
komisijos sekretoriato komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė.
9.3 Konferencija „Rizika, su kuria susiduria jaunimas virtualioje erdvėje: kovojant su radikalizmu ir
ekstremizmu internete“
Birželio 16-17 d. Paryžiuje, UNESCO būstinėje, vyko konferencija „Rizika, su kuria susiduria jaunimas
virtualioje erdvėje: kovojant su radikalizmu ir ekstremizmu internete“ (angl. Youth Online At Risk:
Fighting Radicalization & Extremism on the Internet), skirta pasidalinti patirtimis dėl valstybėse narėse
taikomų politikos priemonių, projektų ir procesų, skirtų sumažinti interneto, kaip priemonės jaunimo
ekstremizmui ir radikalizmui skatinti, naudojimą. Konferencijoje buvo ieškoma būdų, kaip kovoti su
jaunimo radikalizmu ir ekstremizmu kibernetinėje erdvėje. Numatoma, jog šias žinias galima panaudoti
rengiant projektus suvienijant politiką, praktiką bei tyrimus šioje srityje. Konferencijoje dalyvavo
tarpvyriausybinių, tarptautinių organizacijų nariai, mokslininkai, politikos formuotojai, akademinės
bendruomenės atstovai, IT bendrovės, jaunimas, nevyriausybinės organizacijos, ekspertai,
atstovaujantys įvairias institucijas, jau dirbančias šioje srityje. Konferencijos metu buvo pasidalinta
patirtimis, nesėkmėmis ir sėkmės istorijomis, aptarti ateities planai, taip pat įvertinta rizika, su kuria bus
susiduriama, jei šie klausimai nebus sprendžiami reikiamu laiku ir tinkamu būdu. Pagrindinis
konferencijos dėmesys buvo nukreiptas į identifikavimą sričių, kuriose UNESCO per jau egzistuojančias
iniciatyvas, sektoriaus programas ir tinklus, galėtų prisidėti prie sąlygų, skatinančių jaunimo
ekstremizmą, bloginimo. Konferencijos metu buvo ypatingai akcentuojamas bendruomenių vaidmuo
jaunos asmenybės formavimui. UNESCO programos „Informacija visiems“ kontekste svarbus vaidmuo
tenka bibliotekoms, kaip bendruomenių socialinės komunikacijos centrams. Konferencijos buvo
sudarytas konferencijos dalyvių tinklas, kuriuo siekiama toliau plėtoti konferencijos idėjas, keistis
žiniomis. Konferencijoje dalyvavo Nacionalinio IFAP komiteto pirmininkas prof. dr. Renaldas Gudauskas.
Jis taip pat susitiko su Lietuvos ambasadoriumi prie UNESCO dr. Arūnu Gelūnu, UNESCO IFAP programos
pirmininke Chafica Haddad, UNESCO Saviraiškos laisvės ir žiniasklaidos plėtros skyriaus programos
specialistu Mariumi Lukošiūnu ir aptarė Lietuvos galimybes organizuoti tarptautinę UNESCO konferenciją
apie kalbinės ir kultūrinės įvairovės skatinimą virtualioje erdvėje.
9.4 Medijų ir informacinis raštingumas
2015 m. Nacionalinė UNESCO komisija tęsė UNESCO misijos – ugdyti pasaulio visuomenės raštingumo
įgūdžius skaitmeninėje erdvėje – įgyvendinimą. Nuo 2013-ųjų aktyviai bendradarbiaudama su Ugdymo
plėtotės centru ir Šiaurės ministrų tarybos biuru, Nacionalinė UNESCO komisija bendradarbiavo rengiant
ir įgyvendinant keletą svarbių projektų.
Balandžio 17 d. Vilniuje, „Pirklių klube“, Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC), Šiaurės ministrų
tarybos biuras ir Švietimo ir mokslo ministerija surengė projekto „Medijų ir informacinio raštingumo
ugdymas“ įvadinę konferenciją „Informaciniai iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje“. Sveikinimo žodį tarė
Švietimo ir mokslo ministras prof. dr. Dainius Pavalkis, Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje
direktorius Bo Harald Tillberg, Prezidentės patarėja Marija Dautartaitė. Apie šiandieninės tarptautinės
politikos iššūkius Lietuvai pasakojo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų
instituto prof. dr. Gediminas Vitkus. Žurnalistas Edmundas Jakilaitis dalijosi mintimis apie žiniasklaidos
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atsakomybę ir vertybines nuostatas formuojant visuomeninę nuomonę. Apie nacionalinį saugumą ir
informacinius karus kalbėjo Lietuvos kariuomenės viršila Tomas Čeponis. Interneto žiniasklaidos
asociacijos vadovė žurnalistė Aistė Žilinskienė pristatė naujienlaiškio „Aktualijos. Ką manai?“ projektą.
Žurnalistė, Vatikano radijo bendradarbė, Dalia Žemaitytė svarstė apie medijų įtaką visuomenei ir
mokyklai. Mokyklos ir žiniasklaidos klausimą kaip integruoti medijų raštingumą į ugdymo turinį, aptarė
UPC Ugdymo turinio skyriaus metodininkė Ginta Orintienė. Konferencijoje dalyvavo po tris atstovus iš
atrinktųjų projektui 62 mokyklų. Antroje konferencijos dalyje mokyklų komandos atliko praktines
užduotis išbandydami kuriamą metodiką, skirtą ugdyti mokinių gebėjimus analizuoti spaudoje, radijuje,
televizijoje, internete pateikiamą informaciją, lavinti jų kritinį mąstymą. Šioje konferencijoje dalyvavo
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė ir
sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė. Įgyvendinant projektą
buvo sukurta speciali svetainė „Ugdymo sodas“, skirta mokytojams, tėvams ir visiems besidomintiems
medijų ir informacinio raštingumo tema. Joje pateikiama metodinė medžiaga, naudingų straipsnių ir
vaizdo įrašų norintiems geriau suprasti medijas ir analizuoti įvairiomis priemonėmis prieinamą
informaciją bei ugdyti kitų gebėjimus tai daryti. Projektui pasibaigus, medijų ir informacinio raštingumo
ugdymo aspektu pateikti siūlymai 9-12 klasių bendrojo ugdymo programų atnaujinimui, surengtos 3
konferencijos ir 12 seminarų, parengta ir išleista 1 metodinė priemonė, apimanti pamokų planus 20
temų, suorganizuotas 1 tarptautinio tinklo susitikimas – konferencija. Taip pat surengtas 1 seminaras ir 2
kūrybinės dirbtuvės parodoje "Mokykla", 3 tiesioginės vaizdo transliacijos medijų ir informacijos
raštingumo tematika, Lietuvos kontekstui adaptuota medijų ir informacinio raštingumo medžiaga, skirta
pradinių, pagrindinių ir 9-12 klasių mokiniams, taip pat leidinys tėvams.
Balandžio 22 d. LR Seimo Europos informacijos biuro salėje vyko „Europos savaitės 2015 m.“ diskusija
tema „Medijų raštingumas ugdymo procese - kritinio mąstymo formavimo būtinybė", kurią surengė LR
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas ir Seimo Europos informacijos biuras. Diskusiją vedė Seimo
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė. Pranešimus skaitė: „ADDventure
LT“ projektų vadovė, „Bernardinai.lt“ bendradarbė, žurnalistė, redaktorė Dalia Žemaitytė („Socialinės
medijos: galimybės ir iššūkiai“), UPC projekto „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“
koordinatorė Rasa Jančiauskaitė („Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo stiprinimo švietime
priemonės“), Interneto žiniasklaidos asociacijos vadovė Aistė Žilinskienė („Žiniasklaidos priemonių
naudojimo raštingumo tyrimo pristatymas jaunimo auditorijos aspektu“). Diskusijoje dalyvavo Lietuvos
žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto
strateginės raidos prodekanas, Lietuvos nacionalinio UNESCO komiteto „Informacija visiems“ narys prof.
dr. Rimvydas Laužikas. Jis trumpai pasisakė tema „Istorijos dalykas ir kritinio mąstymo ugdymas“. Šioje
diskusijoje taip pat dalyvavo Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Komunikacijos programų
vadovė Miglė Mašanauskienė. Diskusijos dalyviai susipažino su Ugdymo plėtotės centro, Švietimo ir
mokslo ministerijos bei Šiaurės ministrų tarybos vykdomu projektu, nauju naujienlaiškiu mokytojams,
buvo aptarti gana netikėti moksleivių ir jaunimo apklausos, kokiuose socialiniuose tinkluose, portaluose,
medijose jie dažniausiai lankosi, rezultatai. Dalyviai išsakė savo pastebėjimus, kritiką dabartinių švietimo
programų atžvilgiu, pateikė savo pasiūlymus UPC atstovams.
9.5 UNESCO Programa „Pasaulio atmintis“
9.5.1 Lietuvos nacionalinis komitetas „Pasaulio atmintis“
Įgyvendinant UNESCO programą „Pasaulio atmintis“ (angl. Memory of the World), skirtą dokumentinio
paveldo išsaugojimui, aktualizavimui ir viešinimui, Lietuvoje nuo 2003 m. aktyviai veikia Nacionalinis
komitetas „Pasaulio atmintis“ vienijantis 10 Lietuvos institucijų atstovus. Dvi kadencijas komitetui
vadovavo Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių formavimo ir vystymo
centro direktorė Jolita Steponaitienė. Metų pabaigoje įvykusiame posėdyje buvo pristatyta 2012–2015
metų kadencijos Nacionalinio komiteto veiklos ataskaita, numatyti artimiausi darbai, prisistatė naujos,
2016-2019 m., kadencijos nariai. Šiam laikotarpiui komiteto pirmininku išrinktas Vilniaus universiteto
Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros vedėjas prof. dr. Rimvydas Laužikas, sekretore Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė. Kiti
47

nacionalinio komiteto nariai yra šie: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus
pavaduotoja mokslo reikalams dr. Rima Cicėnienė, Lietuvos istorijos instituto XIX amžiaus istorijos
skyriaus vyresn. mokslo darbuotoja dr. Reda Griškaitė, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė
Evelina Karalevičienė, Vilniaus universiteto muziejaus direktorius dr. Ramūnas Kondratas, Lietuvių
literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vyr. mokslo darbuotoja habil. dr. Nijolė
Laurinkienė, Lietuvių kalbos instituto Kalbų ir kultūrų sąveikos skyriaus vyresn. mokslo darbuotoja doc.
dr. Galina Miškinienė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Informacijos ir dokumentų naudojimo
skyriaus vyriaus. specialistė Jurgita Radėnienė, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos
Informacijos išteklių formavimo ir vystymo centro direktorė Jolita Steponaitienė, Lietuvos valstybės
istorijos archyvo Dokumentų saugojimo ir apskaitos skyriaus vedėja Rūta Šrubėnienė, Valstybinio
Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Saulius Vadišis, Vilniaus universiteto bibliotekos
Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių centro Retų spaudinių skyriaus vyresnioji bibliotekininkė dr. Viktorija
Vaitkevičiūtė Verbickienė.
2015 m. įvyko penki Nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ posėdžiai, kuriuose buvo patvirtinti
atnaujinti Nacionalinio komiteto ir Lietuvos nacionalinio registro „Pasaulio atmintis“ nuostatai,
svarstomos į Lietuvos nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“ pateiktos paraiškos, ekspertų kandidatūros
paraiškoms vertinti, organizaciniai registro pildymo aspektai. Daug dėmesio buvo skirta pasirengimui į
Tarptautinį registrą teikti bendrą Baltijos šalių paraišką „Sibiro tremtinių laiškai ant beržo tošies“.
Liepos 1-2 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vyko tarpvyriausybinis specialaus komiteto posėdis, kuriame
buvo svarstoma ir tvirtinama UNESCO rekomendacija, kaip saugoti dokumentinį paveldą
„Rekomendacija dėl dokumentinio paveldo, įskaitant skaitmeninį, išsaugojimo ir prieigos“ (angl.
Recommendation Concerning the Preservation of, and Access to, Documentary Heritage Including in
Digital Form), galutinai patvirtinta Generalinės konferencijos 38-joje sesijoje. Tai naujas standartus
nustatantis dokumentas, padėsiantis pasaulio valstybėms suderinti politikos kryptis ir strategijas bei
stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir visuomenės informuotumą apie dokumentinio paveldo
apsaugos iššūkius. Nacionalinis komitetas „Pasaulio atmintis“ susipažino su dokumento projektu ir jam
išreiškė vieningą pritarimą. Ši rekomendacija įpareigoja valstybes nares kas ketverius metus teikti
ataskaitas apie dokumento įgyvendinimą. 2016 m. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas
dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą perdavė Kultūros ministerijai, kurios dėka rekomendacija buvo
išplatinta atminties institucijoms.
Gruodžio 17 d. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas gavo laišką nuo Lenkijos valstybės archyvo
Generalinio direktoriaus Władysław Jakub Stępniak, kuriame jis informavo apie Vilniuje įvykusį
susitikimą su Lietuvos vyriausiuoju archyvaru dr. Ramojumi Kraujeliu, Lietuvos valstybės istorijos archyvo
direktore Virginija Čijunskiene ir Baltarusijos archyvų departamento direktoriumi Vladimir Adamuszko.
Tarpe kitų aktualijų buvo aptartas lenkų pasiūlymas teikti bendrą paraišką dėl „Liublino unijos akto“
įrašymo į UNESCO tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“. Pirmąjį paraiškos variantą rengsią Lenkijos, o
vėliau jį peržiūrės Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos ekspertai. Šis klausimas taip pat buvo aptartas
Nacionaliniame komitete.
9.5.2 Lietuvos nacionalinis registras „Pasaulio atmintis“
Lietuvos nacionalinis registras „Pasaulio atmintis“ buvo įsteigtas 2006 m., siekiant identifikuoti
vertingiausius Lietuvos dokumentinio paveldo objektus, saugomus įvairiose institucijose ar
priklausančius privatiems asmenims. Taip pat siekiama nustatyti šio dokumentinio paveldo išsaugojimo
strategijas, populiarinti Lietuvos dokumentinį paveldą mūsų šalyje ir užsienyje. Šiandieną į registrą yra
įrašyti 63 dokumentai, tame tarpe Martyno Mažvydo „Katekizmas“, LR Aukščiausiosios Tarybos aktas Dėl
Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo 1990 m. kovo 11 d., Juozo Miltinio fondas, Vilniaus žydų
geto fondas, lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija ir kt. Vadovaujantis atnaujintais Nacionalinio
registro „Pasaulio atmintis“ nuostatais, kvietimas Lietuvos atminties institucijoms bei visuomenei teikti
naujus dokumentus ar jų kolekciją yra skelbiamas kas dveji metai. Iškilminga naujų nominacijų įrašymo
ceremonija vyksta gegužės 21 d., minint UNESCO inicijuotą Pasaulinę kultūrų įvairovės dieną.
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2015 m. įtraukimui į Nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“ buvo pateikta 12 dokumentinio paveldo
paraiškų iš įvairių Lietuvos atminties institucijų. Įvertinus jų atitikimą programai ir nuostatų
reikalavimams, tolimesniems svarstymams buvo paliktos 10 paraiškų, kurios buvo perduotos ekspertų
vertinimui.
Gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kolonų salėje įvyko iškilminga liudijimų įteikimo
ceremonija, kurioje renginio dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja dr.
Rūta Kačkutė, kultūros viceministras dr. Romas Jarockis, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos
generalinė sekretorė dr. Marija Drėmaitė, Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė
Dagnija Baltina, Nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ pirmininkė Jolita Steponaitienė. Liudijimų
teikimo iškilmes savo dalyvavimu pagerbė svečiai iš Latvijos ir Estijos: Tukumo muziejaus direktorė Agrita
Ozola, Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos Komunikacijos programų vadovė Evija Malkeviča, Estijos
valstybės archyvo generalinio direktoriaus pavaduotojas Toivo Jullinen, Okupacijos muziejaus kuratorius
Martin Andreller ir Estijos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato kultūros programų vadovė Margit
Siim. Ypatingą šventinę nuotaiką sukūrė Valstybinio Vilniaus kvarteto atliekama muzika.
2015 m. į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą buvo įrašyti keturi
nacionalinės ir trys regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektai:
1) Lietuvos dvarų parceliacijos, kaimų ir miestelių išskirstymo viensėdžiais ir sklypais planai (nacionalinės
reikšmės, saugomi Lietuvos centriniame valstybės archyve);
2) Antano Baranausko vertimo „Biblija. Rasztas Szwentas Seno ir Naujo Testamento“ ir „Knįga Psalmu“
rankraščiai (nacionalinės reikšmės, saugomi Vilniaus universiteto bibliotekoje);
3) Pranciškaus Šrubauskio (apie 1620–1680 m.) parengto Katekizmo antrosios laidos egzempliorius
(nacionalinės reikšmės, saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje);
4) Grafikos darbas „Gardino vaizdas“ (regioninės reikšmės, saugomas Nacionaliniame muziejuje Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai);
5) Popiežiaus Klemenso VIII brevė „Quae ad sanctorum“, 1602 m. (regioninės reikšmės, saugoma
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje);
6) Pergamentų kolekcija (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų katalikų ir stačiatikių teisių valstybės
tarnybos ir žemėvaldos srityse sulyginimo privilegijos) (regioninės reikšmės, saugoma Lietuvos
nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje);
7) Dokumentai ant beržo tošies (Sibiro tremtinių laiškai) (nacionalinės reikšmės, saugomi Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje).
Renginio metu liudijimai buvo įteikti dokumentinio paveldo objektus saugančių atminties institucijų
atstovams, kurie trumpai pristatė dokumentus, papasakojo apie jų išskirtinumą ir reikšmę, sukūrimo
aplinkybes. Po ceremonijos svečiai buvo pakviesti į ekskursiją po Prezidentūrą.
Šia proga apie UNESCO programą „Pasaulio atmintis“, Tarptautinį ir Nacionalinį registrus „Pasaulio
atmintis“ bei dokumentinį paveldą, jo išsaugojimą ir aktualizavimą interviu „Žinių radijui“ kalbėjo
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė.
9.5.3 Bendra Baltijos šalių paraiška „Sibiro tremtinių laiškai ant beržo tošies“
Sausio 22 d. įvykusiame Nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ posėdyje dalyvavo Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas Eugenijus
Peikštenis ir Istorijos skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė. Posėdžio metu buvo aptariama galimybė
kartu su kolegomis iš Latvijos ir Estijos rengti bendrą Baltijos šalių paraišką „Sibiro tremtinių laiškai ant
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beržo tošies“ ir nutarta, kad Lietuvai bendroje darbo grupėje atstovaus Nacionalinio komiteto „Pasaulio
atmintis“ pirmininkė Jolita Steponaitienė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
ekspertės Ramunė Draučiūnaitė, Milda Ramanauskaitė ir Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato
komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė. Šios paraiškos iniciatyva priklauso Latvijos
nacionalinei UNESCO komisijai.
Po kreipimosi į atminties institucijas bei visuomenę ir sulaukus atsakymų iš 30 muziejų, archyvų ir
bibliotekų paaiškėjo, kad Lietuvoje saugoma 40 Sibiro tremtinių laiškų ant beržo tošies.
Gegužės 22 d. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate įvyko pirmasis Baltijos šalių darbo grupės
susitikimas dėl bendros paraiškos rengimo. Jame dalyvavo Estijos nacionalinio archyvo Generalinio
direktoriaus pavaduotojas Toivo Jullinen, Estijos okupacijų muziejaus kuratorius Martin Andreller, Estijos
nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato kultūros programų koordinatorė Margit Siim, Tukumo
muziejaus Direktorė Agrita Ozola, Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Dagnija
Baltina, Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato komunikacijos programų koordinatorė Evija
Malkeviča bei Lietuvos atstovai Jolita Steponaitienė, dr. Marija Drėmaitė, Eugenijus Peikštenis, Ramunė
Driaučiūnaitė ir Miglė Mašanauskienė.
Susitikimo metu visos šalys papasakojo apie žinomus laiškus, kur jie saugomi, apie parodas bei leidinius.
Latvijoje žinoma apie 43 vienetus, Estijoje – 35, Lietuvoje – 40. Nutarta, kad ruošiant paraišką kiekvienai
šaliai atstovauja po vieną instituciją - rengėją: Tukumo muziejus Latvijoje, Okupacijų muziejus Estijoje ir
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejus Lietuvoje. Buvo
peržiūrėti kriterijai, kuriuos turi atitikti teikiamas objektas, ir aptarta, kiek kriterijų visose trijose
valstybėse turimi Sibiro laiškai atitinka, kaip turėtų būti rengiama nominacinė paraiška. Taip pat sutarta,
kad formuojant teiktinų dokumentų kolekciją, nebūtų apsiribojama vien laiškais ant beržo tošies, bet
būtų įtraukiami ir albumai, atvirukai, dienoraščiai.
Spalio 29-30 d. Latvijos nacionalinėje bibliotekoje, Rygoje ir Durbės pilies muziejuje Tukume vyko
antrasis Baltijos šalių darbo grupės susitikimas rengiant bendrą paraišką dėl Sibiro tremtinių laiškų ant
beržo tošies. Spalio 29 d. posėdis vyko Latvijos nacionalinėje bibliotekoje. Jame dalyvavo Latvijos
nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius ir Žinių visuomenės tarybos prie Latvijos nacionalinės
UNESCO komisijos pirmininkas Andris Vilks, Nacionalinės komisijos, Žinių visuomenės tarybos,
Okupacijos muziejaus, Latvijos literatūros muziejaus, Dauguvos muziejaus, Tukumo muziejaus, Latvijos
žurnalistų sąjungos, Rygos universiteto, Nacionalinės bibliotekos, Latvijos valstybės archyvų atstovai.
Visų trijų šalių atstovai pasidalino žiniomis apie tai, kas nuveikta kiekvienoje šalyje po pirmojo darbo
grupės susitikimo Vilniuje: kokie leidiniai, parodos rengiami ar jau parengti, kiek pasistūmėta
registruojant dokumentus ant beržo tošies ir juos skaitmenizuojant. Posėdžio dalyviai turėjo progą
susipažinti su Latvijos nacionalinėje bibliotekoje atidarytos parodos „Negaliu nerašyti“, skirta viešinti
surinktus Latvijoje išlikusius Sibiro tremtinių laiškus ant beržo tošies, eksponatais. Andris Vilks, dvi
kadencijas buvęs UNESCO Tarptautinio patariamojo komiteto nariu, pateikė vertingų pastabų dėl
bendrųjų paraiškos dalių, aprašymų pildymo.
Spalio 30 d. darbo grupės posėdis Durbės pilies muziejuje Tukume. Jame dalyvavo Tukumo muziejaus
direktorė Agrita Ozola, muziejaus darbuotojos Zinta Paševiča ir Kristine Ozola, Latvijos nacionalinės
UNESCO komisijos generalinė sekretorė Dagnija Baltina, sekretoriato komunikacijos programų vadovė
Evija Malkeviča, Estijos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Kerli Gutman, sekretoriato
kultūros programų vadovė Margit Siim, Estijos okupacijos muziejaus kuratorius Martin Andreller, Estijos
nacionalinių archyvų direktorius Toivo Jullinen, Lietuvos nacionalinio „Pasaulio atmintis“ komiteto
pirmininkė Jolita Steponaitienė, Lietuvos Genocido centro atstovės Ramunė Driaučiūnaitė ir Milda
Ramanauskaitė ir Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato komunikacijos programų vadovė Miglė
Mašanauskienė. Susitikimo metu buvo nuodugniai peržiūrėta lietuviškoji paraiškos dalis (vienintelė pilnai
parengta) bei nutarta jos pagrindu toliau rašyti bendrą paraišką. Trečią, paskutinį, darbo grupės
susitikimą buvo suplanuota organizuoti 2016 m. balandžio 28-29 d. Taline ir jo metu priimti galutinį
sprendimą visais nominacijos klausimais.
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9.6 Projektas „Baltijos kelio pasakojimai“
Sausio 28 d. Nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje įvyko iškilmingas projekto „Baltijos kelio
pasakojimai“, skirto Baltijos kelio 25-mečiui, kurį įgyvendino Baltijos šalių nacionalinės UNESCO
komisijos, medžiagos perdavimas Lietuvos centriniam valstybės archyvui. Projekto metu, nuo 2014 m.
balandžio iki spalio mėn., savo pasakojimus apie dalyvavimą „Baltijos kelyje“ užrašė žmonės, gyvenantys
daugiau nei dvidešimtyje pasaulio šalių. Vieni iš jų dalyvavo „Baltijos kelyje“, kiti organizavo palaikymo
akcijas kitose vietose. Nemaža dalis pasakojimų yra artimųjų įspūdžiai, prisiminimai apie šią unikalią
akciją. Projekto pabaigoje buvo atrinkti 24 įdomiausi pasakojimai ir sudėti į elektroninę knygą, kurioje
taip pat yra pristatoma „Baltijos kelio“ istorija, nuotraukos, Baltijos šalių Ministrų pirmininkų kalbos,
sakytos 25-mečio proga. Iš viso surinkta 920 pasakojimų lietuvių, latvių, estų ir anglų kalbomis, dalis jų
transkribuota interneto svetainėje, kiti užrašyti popieriuje arba fiksuoti garso įrašuose. Jubiliejinį leidinį
bei visus pasakojimus galima skaityti lietuvių, latvių, estų ir anglų kalbomis interneto svetanėje
(www.thebalticway.eu). Projektą pristatė Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato komunikacijos
programų vadovė Miglė Mašanauskienė, kalbėjo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto, paveldosaugos
II kurso magistrantė Edita Aliochno, atlikusi taikomąją praktiką Nacionalinės UNESCO komisijos
sekretoriate.
9.7 Pasaulinė audiovizualinio paveldo diena
Lapkričio 5 d. Nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje paminėta Pasaulinė audiovizualinio paveldo
diena. Šia proga buvo surengta atvira diskusija „Audiobibliotekos skaitmeniniame amžiuje: Lietuvos
garsinio kultūros paveldo saugojimas ir prieinamumo vartotojams plėtros perspektyvos“. Diskusijoje
dalyvavo dviejų šalies nacionalinių saugyklų – Lietuvos centrinio valstybės archyvo ir Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, kuriose telkiamos stambiausios XX-XXI a. garso įrašų ir
leidinių lituanistinės kolekcijos – atstovai, kasdien vykdantys ne tik garso dokumentų kaupimo,
sisteminimo veiklą, bet ir strateginius konservavimo, skaitmeninimo, skaitmeninio turinio išsaugojimo ir
prieinamumo visuomenei tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu, tarpinstitucinio ir tarptautinio
bendradarbiavimo projektus. Kitam požiūrio taškui diskusijoje atstovavo praktikai – mokslininkai,
leidėjai, naujo audiovizualinio turinio kūrėjai, susiduriantys su bibliotekose, archyvuose, muziejuose ir
kitose atminties institucijose saugomų (arba dar nesaugomų ir nykstančių) šaltinių prieinamumo
problemomis. Pirmosios šiai plačiai temai skirtos diskusijos aprėptis buvo sąmoningai susiaurinta iki
Lietuvos muzikos įrašų paveldo aptarimo, paliekant nuošalyje gausų tautosakos garso įrašų archyvą ir
radijo transliacijų bei neišleistų muzikos įrašų fondus, saugomus nacionalinio transliuotojo archyve. Savo
įžvalgomis apie garsinio kultūros paveldo sampratą, jo aprėptį, saugojimo problemas ir prieinamumo
vartotojams perspektyvas dalinosi muzikologė prof. dr. Rūta Stanevičiūtė, muzikologė, muzikos įrašų
leidėja Rūta Skudienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Muzikos skyriaus vedėja
Živilė Časaitė ir ilgametė Lietuvos centrinio valstybės archyvo Garso ir videodokumentų skyriaus vedėja
Inga Vizgirdienė. Diskusiją moderavo muzikologė Veronika Janatjeva.
9.8 Kita veikla komunikacijos ir informacijos srityse
Vasario 13 d. Vilniaus universiteto bibliotekos kandidatūra pateikta UNESCO/Jikji „Pasaulio atmintis“
apdovanojimui gauti (angl. UNESCO/Jikji Memory of the World Prize). Apdovanojimas buvo įsteigtas
Pietų Korėjos iniciatyva 2004 m., pagerbiant seniausios pasauliui žinomos knygos „Buljo jikji simche
yojeol“ įrašymą į Tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“. Piniginis apdovanojimas kas dveji metai
skiriamas asmenims, institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms už svarų indėlį saugant
dokumentinį paveldą bei skatinant jo prieigą ir žinomumą.
Vasario 13-ąją ketvirtą kartą Lietuvos radijo transliuotojai buvo pakviesti minėti Pasaulinę radijo dieną.
Pranešime buvo akcentuota šiai dienai minėti UNESCO pasiūlyta tema „Jaunimas ir radijas“, siekiant
paskatinti jaunus žmones kurti daugiau radijo laidų jaunimui.
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Gegužės 3-ioji – Pasaulinė spaudos laisvės diena. Metų tema - „Teklesti žurnalistika! Siekiant geresnės
žinių sklaidos, lyčių lygybės ir saugumo skaitmeniniame amžiuje“. Šia proga pabrėžtos šios temos:
nepriklausomos ir kokybiškos medijos, iššūkiai saviraiškos laisvei skaitmeniniame amžiuje, medijų ir
informacinis raštingumas, lyčių lygybė, moterų vaizdavimas medijose, smurtas prieš žurnalistus bei
tiriamosios žurnalistikos atstovų šaltinius.
Spalio 23 d. Nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Asta Junevičienė ir sekretoriato
komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė Kaune susitiko su muziejaus „Sugiharos namai“
vadovais ir tarėsi dėl Lietuvoje likusių dokumentų, kurie galėtų pasitarnauti japonams rengiant į
Tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“ teiktiną paraišką „Sugiharos sąrašas“ (angl. Sugihara List).
Sutarta keistis informacija apie numatomas veiklas, susijusias su šios paraiškos rengimu.
Spalio 27-oji – Pasaulinė audiovizualinio paveldo diena. Metų tema - „Archyvai pavojuje: saugokime
pasaulio tapatybes“, todėl Nacionalinės UNESCO komisijos išplatintame pranešime ypatingas dėmesys
buvo skiriamas Lietuvos garsinio kultūros paveldo ir jo saugojimo temai.
X. RENGINIAI NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS GALERIJOJE
2015 m. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje vyko renginiai, parodos, paskaitos, leidinių
pristatymai, susitikimai, mokymai, tarptautinių dienų sukakčių minėjimai, kūrybinės dirbtuvės ir pan. Iš
viso galerijoje buvo surengta 12 parodų ir 22 kitokio pobūdžio renginiai. Galerijoje vyksta nacionalinių
komitetų „Informacija visiems“ ir „Pasaulio atmintis“ bei darbo grupių posėdžiai.
10.1 Parodos, pristatymai, sukaktys, kūrybinės dirbtuvės
Sausio 22 d. - vasario 23 d. Paroda „Laisvės balsai – radijas Laisvoji Europa šaltojo karo laikotarpiu“,
skirta Tarptautinei radijo dienai paminėti, bendradarbiaujant su Čekijos Respublikos ambasada. Pristatė:
Čekijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Bohumil Mazánek, politikos apžvalgininkas dr. Kęstutis
Girnius ir VU Istorijos fakulteto doktorantė Inga Zakšauskienė.
Vasario 25 d. - kovo 16 d. Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ fotografijų paroda „MISIJA SIBIRAS’14.
Krasnojarskas“, šiam projektui buvo suteiktas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos patronažas. 2014
metų vasarą tūkstančius kilometrų į Rusijos Federacijos gilumą vykusi 15 jaunų žmonių komanda dvi
savaites lankė lietuvių tremtinių kapines. Krasnojarsko krašte ekspedicijos nariai patirtus išgyvenimus ir
pasiekimus iliustravo šioje šalyje užfiksuotomis akimirkomis ir jas papildančių dienoraščių ištraukomis.
Parodos atidarymo metu projekto organizatorius pasveikino Kultūros ministro patarėja Audronė
Misiokienė, Užsienio reikalų ministro patarėjas Mantvydas Bekešius, Krašto apsaugos ministro patarėja
Gintarė Janulaitytė. Tradiciškai parodos eksponavimo metu vyko „Misija Sibiras“ dalyvių susitikimai su
Vilniaus mokyklų moksleiviais, vaizdo medžiagos peržiūros.
Kovo 19 d. - balandžio 20 d. Vilniaus universiteto studentų Gretos Tikužytės, Inos Girulskajos, Ingos
Vaitkevičiūtės, Linos Novikevičiūtės fotografijų paroda „Embrugez-vous“/ „Pasinerkime į Briugę“, skirta
Tarptautinei frankofonijos dienai ir belgų rašytojui, fotografui Georges Rodenbach, romano „Mirusioji
Briugė“, laikomo simbolistinės literatūros šedevru, autoriui. Parodą atidarė Belgijos ambasadorius Peter
Lescouhier bei literatūros ir dailės tyrinėtoja Véronique Jago-Antoine, kuri taip pat skaitė paskaitą
Vilniaus universiteto studentams ir parodos „Pasinerkime į Briugę“ atidarymo dalyviams. Parodą surengė
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Belgijos ambasada Lietuvoje, Valonijos-Briuselio tarptautinių
ryšių tarnyba, Vilniaus universitetas.
Balandžio 22 d. - gegužės 18 d. Lietuvos liaudies kultūros centro ir Lietuvos centrinio valstybės archyvo
fotografijų ir dokumentų paroda „Čia – mano namai“ , skirta 2014 m. įvykusiam Dainų šventės 80mečiui. Renginio svečius sveikino Lietuvos liaudies kultūros centro ir Dainų šventės direktorius Saulius
Liausa ir Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius Dalius Žižys. Įvadinė ekspozicijos dalis buvo
skirta Lietuvos centrinio valstybės archyve saugomoms pirmosios 1924 m. Lietuvos dainų šventės,
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vadintos Dainų diena ir vykusios Petro Vileišio aikštėje Kaune, archyvinėms nuotraukoms, afišoms, natų
ir dainų tekstų rankraščiams ir kt. Kitoje parodos dalyje - spalvingose šventės fotografų Martyno
Vidzbelio ir Artūro Moisiejenko fotografijose, jautriai įkūnyta renginio didybė ir Dainų šventės dalyvių
emocijos.
Gegužės 20 d. - birželio 17 d. Sauliaus Damulevičiaus fotografijų paroda „Tikrieji Siera Leonės
deimantai“, skirta Tarptautinei Afrikos dienai. Parodos atidarymo vakarą grupė „Drumfever"
perkusininkai vedė atvirą afrikietiškų būgnų pamoką. Parodos eksponavimo metu vyko atviros pažintinės
pamokos moksleiviams.
Birželio 19 d. - liepos 13 d. Oksanos Judakovos fotografijų paroda „Ir savas, ir tolimas kraštas. Altajus“ ir
„Kultūros naktis“, kurios metu vyko susitikimai su keliautojais Oksana Judakova, režisieriumi Jokūbu
Viliumi Tūru (filmas „Sapnuoju, kad einu“) ir foto žurnalistu Artūru Marozovu.
Liepos 15 d. - rugpjūčio 10 d. Ingos Mrazauskaitės tapybos paroda „Gelmės“, atspindinti jaunos
menininkės pasąmoninių vaizdinių, susijusių su tradicine kultūra, paveldu, paieškas.
Rugpjūčio 12 d. - rugsėjo 7 d. Agnės Juršytės, 2014 metų Andoros nacionalinės UNESCO komisijos
rengiamos menų stovyklos „Planetos spalvos“ dalyvės, tapybos paroda „Kas tu esi“.
Rugsėjo 10 - 28 d. Kauno architektūros festivalio paroda „Kauno tarpukario architektūra“ apie iškiliausius
Kauno modernizmo architektūros pavyzdžius (15 Kauno tarpukario architektūros visuomeninės
paskirties pastatų ir jų interjerų), architektūros raidą. Parodos kuratorius – Gintaras Balčytis, fotografas –
Gintaras Česonis, tekstai – Jolitos Kančienės. Paroda papildyta pastatų interjerų fotografijomis
(fotografas Rymantas Penkauskas). Parodos atidarymo metu įvyko Jolitos Kančienės paskaita apie Kauno
modernistinės architektūros istoriją.
Spalio 14 d. - lapkričio 9 d. Vaidoto Janulio objektų paroda „Vidinės atminties archyvas-4“. Parodos
eksponatai – objektai, sukurti panaudojant bičių korius, senas fotografijas, rūbų pakabas, lydytą vašką ir
kitus senus daiktus, gali būti suvokiami kaip informacijos kaupimo ir saugojimo formų analogijos.
Lapkričio 11 d. - gruodžio 7 d. Neringos Rekašiūtės fotografijų paroda „Islamas Lietuvoje“, skirta
Tarptautinei tolerancijos dienai. Renginyje dalyvavo šio projekto konsultantas, prof. Egdūnas Račius (VU)
bei musulmonų bendruomenės Lietuvoje nariai. Paroda „Islamas Lietuvoje“ – tai fotografinis,
dokumentinis ir meninis pasakojimas apie įvairias islamo religijos formas Lietuvoje. Šios parodos tikslas –
skatinti tarpkultūrinį dialogą visuomenėje bei siekti pozityvaus ir objektyvaus musulmonų matomumo
Lietuvoje.
Gruodžio 9 d. - sausio 18 d. Vytauto Daraškevičiaus fotografijų paroda „Tarp vandenynų ir smėlynų“,
skirta Kuršių nerijos įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą 15-os metų sukakčiai. Parodos atidarymo
metu vyko paskaita „Kuršių nerijos kultūrinio kraštovaizdžio išskirtinė vertė“, kurią skaitė Kuršių nerijos
nacionalinio parko direkcijos Kraštotvarkos skyriaus vedėja Nijolė Piekienė.
Gruodžio 4 d., bendradarbiaujant su UAB „LA FORMA, surengti šviečiamojo turinio renginiai vaikams
apie šviesą, jos savybes ir įtaka žmogaus gyvenimui, skirti Tarptautiniams šviesos ir šviesos technologijų
metams paminėti.
Gruodžio 10 d. bendradarbiaujant su UAB „LA FORMA“, Lietuvos architektų sąjunga, Vilniaus
universitetu ir LESTO surengtas renginys „Kaip šviesa gali pakeisti miesto veidą“, skirtas Tarptautiniams
šviesos ir šviesos technologijų metams paminėti.
2015 m. pabaigoje Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas patvirtino 2016 m. parodų
planą. Numatyta surengti 13 Čekijos, Japonijos, Italijos, Lenkijos, Urugvajaus, Irano ir Lietuvos autorių
parodų.
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XI. LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS PATRONAŽAS
2015 m. Nacionalinė UNESCO komisija suteikė patronažą šiems projektams ir renginiams
11.1 Programos „Samsung Mokykla ateičiai“ projektas „Skaitmeniniai mokymai pedagogams“
2015 m. Nacionalinė UNESCO komisija antrus metus iš eilės savo patronažą suteikė „Samsung Mokykla
ateičiai” programos projektui „Skaitmeniniai mokymai pedagogams“, inicijuotą „Samsung Electronics
Baltics“ ir Lietuvoje įgyvendinamą UAB „Publicum“. Sulaukus didelio pasisekimo 2014-aisiais, pirmaisiais
programos metais, skaitmeniniai mokymai pedagogams „Samsung Mokykla ateičiai“ bendraujant su
„Renkuosi mokytis“ programa ir Kauno technologijos universitetu buvo tęsiami. 48 mokytojai ir mokyklų
vadovai iš 12 mokyklų turėjo galimybę 5 mėnesius tobulinti skaitmeninio raštingumo, pokyčių valdymo,
lyderystės įgūdžius, sužinoti apie naujausius mokymo metodus, kūrybingą jų taikymą pamokose, buvo
konsultuojami patyrusių mentorių. Programos dalyviai turėjo parengti skaitmeninių pokyčių mokykloje
projektą, kuriame pateikė viziją, kaip spręsti mokyklos bendruomenei aktualią problemą, tobulinti
mokymo procesą ir tokiu būdų pagerinti mokinių mokymosi rezultatus. Apdovanojimų ceremonija vyko
sausio 25 d. Nacionalinėje dailės galerijoje. Jo metu 12 mokyklų pristatė beveik pusę metų kurtas
skaitmeninių pokyčių vizijas. Iš švietimo ekspertų sudaryta vertinimo komisija išrinko labiausiai
inovacijoms pasirengusią mokyklą. Mokyklai, parengusiai didžiausią ir reikšmingiausią poveikį turintį
projektą, buvo skirtas 10 000 eurų vertės prizas „Samsung“ technologijoms įsigyti. Ja tapo Rokiškio Juozo
Tūbelio progimnazija, pasiūliusi programavimo mokyti jau nuo pirmosios klasės. Nacionalinės UNESCO
komisijos sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė dalyvavo
visuose projekto komandų vertinimo etapuose.
11.2 Tarptautinė konferencija „Sodų tyrimai ir sklaida“
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija suteikė globą Vilniaus etninės kultūros centro organizuojamai
tarptautinei konferencijai „Sodų tyrimai ir sklaida“, kuri įvyko balandžio 17-18 d. Konferencija buvo skirta
sodų sklaidai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos ir užsienio sodų
tyrinėtojai ir praktikai, atstovaujantys muziejus, valstybines institucijas bei su paveldu susijusių
organizacijų atstovai. Buvo perskaityta 16 pranešimų, pristatytos dvi knygos apie sodus bei lietuvių
dokumentinis filmas „dangaus sodai“. Taip pat vyko sodų rišimo dirbtuvės. Konferencijos klausėsi 89
žmonės, dirbtuvėse dalyvavo 41 žmogus. Tai pirmasis žingsnis stengiantis sodus įtraukti į nematerialaus
kultūros paveldo registrą, esantį Lietuvos teritorijoje, o vėliau ir į UNESCO nematerialaus kultūros
paveldo sąrašą.
11.3 Afrikos kultūrų pavasaris Lietuvoje „UBUNTU – Aš esu, nes esi tu“
2015 m. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija suteikė globą Lietuvos vaikų ir jaunimo centro projektui
„Afrikos kultūrų pavasaris Lietuvoje „UBUNTU – Aš esu, nes esi tu“. Šiuo projektu buvo skiekiama skatinti
vaikus ir jaunimą pažinti Afrikos šalių kultūros įvairovę, stiprinti toleranciją, organizuoti Lietuvos vaikų ir
jaunimo įvairių meno sričių kūrybinių darbų konkursą Afrikos tema, įtraukti mokyklų bendruomenes.
Projekto veiklos buvo numatytos 2015 m. kovo 6 d. – rugsėjo 1 d. Projekte buvo galima dalyvauti
trejose kategorijose: mados kūrimo, video filmukų rengimo bei vizualiųjų menų: dailės,
fotografijos, instaliacijų kūrimo srityse. Daugiausia susidomėjimo buvo sulaukta vizualiųjų menų
kūrybinių ieškojimų srityje. Projektą pasiekė daugiau nei 1000 dailės darbų, koliažų, karpinių,
siuvinių, paveikslų ant drobės ir pan. 2015 m. kovo 16 d. įvyko didysis projekto renginys – parodos
atidarymas Vilniaus m. savivaldybėje. Į projektą „UBUNTU- aš esu, nes esi tu“ įsitraukė apie 28 tūkst,
moksleivių ir jų pedagogų. Projekto metu buvo organizuotos parodos: Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerijoje, Vilniaus viešojoje A. Mickevičiaus bibliotekoje, Vilniaus miesto savivaldybėje,
Lietuvos vaikų ir jaunimo centre.
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11.4 Renginiai, skirti Tarptautiniams šviesos metams
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija suteikė patronažą UAB „La Forma“ projektui, kurio metu buvo
numatyta įgyvendinti renginius ir viešinimo veiklas, skirtas paminėti Tarptautinius Šviesos metus, 2015
m. birželio – gruodžio mėnesiais. Projekto įgyvendinimo metu buvo apšviesti viešose erdvėse esantys
paminklai: „Žibintininkas“, Šv. Jono gatvėje (aut. V. Nalivaika) bei „Šv. Kristoforas“, esantis Šv. Mikalojaus
bažnyčios šventoriuje (aut. A. Kmieliauskas). Taip pat buvo surengti trys edukaciniai renginiai apie šviesą
ir šviesos inovacijų pritaikymą.
11.5 XIX Tarptautinis Thomo Manno festivalis „Sąžinės proveržis“
Nacionalinės UNESCO komisijos patronažas buvo suteiktas XIX tarptautiniam Thomo Manno festivaliui
„Sąžinės proveržis“, kurį Thomo Manno kultūros centras organizavo liepos 11-18 dienomis Nidoje.
Tarptautinis XIX Thomo Manno festivalis „Sąžinės proveržis" savąja koncepcija ir programa pratęsė prieš
metus pradėtą penkerių metų festivalio ciklą „Modernybės palikimas. Šimtas metų po Didžiojo karo".
Naujuoju ciklu siekiama paminėti Pirmojo pasaulinio karo šimtmetį, paanalizuoti kultūros asmenybių,
gyvenusių tuo laikmečiu veiklą ir svarbiausius gyvenimo etapus, jų indėlį pasaulinei kultūrai. Projekto
tikslas - skatinti kultūrinį dialogą su kitomis šalimis ir tuo pačiu inicijuoti skirtingų kartų ir šių šalių
kultūrinį bendradarbiavimą, keitimąsi kultūrinėmis patirtimis, plėsti ir propaguoti Lietuvos meną ir
kultūrą, pristatyti Lietuvą kaip daugiakultūrinio paveldo kraštą, aktualizuoti ir įtvirtinti Lietuvos kultūros
identitetą tarptautinėje bendruomenėje, propaguoti ne tik pramoginę, bet ir edukacinę meno pusę.
11.6 Mokslo populiarinimo projektas „Mokslo sriuba“
2015 m. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija globojo mokslo populiarinimo projektą – internetinės
televizijos laidą „Mokslo sriuba“. Tai laidų ciklas, skirtas populiarinti mokslą ir mokslininko specialybę,
plėsti žinių visuomenę bei supažindinti su mokslo ir technologijų dabartimi ir ateitimi, sudėtingus
dalykus pateikiant patrauklia visuomenei forma, taip pat apžvelgiamos naujausios technologijos,
neįtikėtini eksperimentai ir ateities mokslo iššūkiai. 2014 m. buvo sukurta 18 švietėjiškų laidų, kurių
kiekvienos vidutinis peržiūrų skaičius – 20 tūkst. Laida transliuojama šiais kanalais: LRT Kultūra, DelfiTV,
15min.lt/mokslasit, Tv.lrytas.lt, Technologijos.lt, Tv3play.lt, Init TV, Cgates video katalogas, Anykščių
kabelinė televizija ir internetas, Šiaulių televizija, Mažeikių regioninė televizija Roventa ir kt. Projektas
subūrė apie 40 savanorių komandą. 2015 m. pabaigoje pasikeitus Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos patronažo suteikimo projektams taisyklėms ir įtraukus kriterijų, kad „4.7 Projekto
įgyvendinimo laikotarpis aiškiai apibrėžtas laike ar konkrečiomis aplinkybėmis“, globa buvo sustabdyta.
XII. UNESCO KATEDROS, CENTRAI IR KLUBAI
12.1 UNESCO Tarpdisciplininė mechatronikos katedra Kauno technologijos universitete
Vedėjas - prof. dr. Arūnas Lipnickas
UNESCO Tarpdisciplininė Mechatronikos katedra pradėjo veikti 2006 m. Katedros tikslas – remti
integruotus tyrimus ir mokymus tarpdisciplininės mechatronikos srityse, tad katedros įkūrimas paskatino
suintensyvinti mechatronikos plėtrą tiek Kauno technologijos universitete (KTU), tiek visoje Lietuvoje.
2015 m. buvo siekiama skleisti visuomenei, o ypač jaunimui, naujas mokslo žinias ir įtraukti į mokslinę
veiklą, aktyviai dalyvauti tarptautinio lygio mokslinėse konferencijose ir jas organizuoti, padėti
koordinuoti universitete ir šalyje atliekamus mechatronikos krypties mokslinius tyrimus, ypač numatytus
programoje „Horizontas 2020“, padėti fakultetams rengti aukščiausios kvaliﬁkacijos specialistus ir
mokslininkus nuosekliose bei tęstinėse studijose ir doktorantūroje.
Siūlant naujus mechatroninius produktus gamybai, didelį vaidmenį vaidino KTU organizuoto renginiai „Technorama 2015“, „Mechanika 2015“, Studentų mokslinė konferencija "Telekomunikacijos ir
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elektronika 2014". UNESCO Tarpdisciplininė Mechatronikos katedra buvo aktyvi visų šių konferencijų
dalyvė.
2015 m. rugsėjo mėnesį KTU pristatė mokslo populiarinimo renginį „Tyrėjų naktis-2015“. Šio naujo
požiūrio į mokslą siekis, - kad kiekvienas, nepriklausomai nuo amžiaus, mokslo pasaulyje darytų savo
atradimus. KTU mokslo bendruomenė kartu su UNESCO Tarpdisciplininė Mechatronikos katedra parengė
daugiau nei 70 užsiėmimų, eksperimentų bei demonstracijų.
12.2 UNESCO katedra „Informatika humanitarams“
Vedėjas - prof. Laimutis Telksnys
UNESCO katedra „Informatika humanitarams“ sprendžia informacinių technologijų panaudojimo
teorinius klausimus ir atlieka eksperimentinius tyrimus, spręsdama humanitarinio pobūdžio informacijos
kaupimo, saugojimo, apdorojimo, ir sklaidos skaitmeninėje terpėje klausimus. Bendradarbiaujama su
lituanistais, istorikais, muzikais, teatralais, bibliotekininkais, muziejininkais, socialinės veiklos
darbuotojais, dirbančiais įvairiose mokslo, studijų, kultūros įstaigose.
2015 m. UNESCO katedra Informatika humanitarams vykdė veiklas šiose srityse: moderniųjų informacijų
technologijų įsisavinimas, pritaikymas ir perdavimas; lietuvių kalbos bei lietuviško folkloro išteklių
išsaugojimas ir sklaida elektroninėje terpėje; kultūros paveldo išsaugojimui skaitmeninėje terpėje
plėtojama edukacinė funkcija; informacijos apie kultūros paveldą sklaida.
Katedra toliau bendradarbiavo su Lietuvių kalbos institutu tobulindama ir prižiūrėdama sukurtas lietuvių
kalbos išteklių duomenų bazes bei sklaidai skirtas interneto svetaines: lietuvių kalbos žodynas ir jam
skirta duomenų bazė (www.lkzd.lki.lt ), lietuvių kalbos tarmių garso įrašų archyvo informacinė duomenų
bazė (www.tarmes.lki.lt), lietuvių kalbos atlaso kortelių ir A. Salio Apklauso kortelių informacinė
duomenų bazė (www.korteles.lki.lt ), vietovardžių žodynas ir jam skirta duomenų bazė
(www.vietovardziai.lki.lt), kanceliarinių kalbos patarimų žodynas ir jam skirta duomenų bazė
(http://www.kanceliariniaipatarimai.lki.lt/), skolintų terminų ir jų atitikmenų žodynas (www.sta.lki.lt) ir
jam skirta duomenų bazė, Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas (http://naujazodziai.lki.lt) ir jam
skirta duomenų bazė, lietuvių šneka valdomų paslaugų projekto LIEPA paslaugos „Tartuvas“ žodžių
šaltiniai.
Lietuvių folkloro paveldo išsaugojimui ir sklaidai elektroninėje terpėje kartu su Lietuvos muzikos ir teatro
akademija toliau prižiūrima lietuvių folkloro informacinė duomenų bazė ir šios bazės turinio pildymui
skirta valdymo sistema bei sklaidai skirta interneto svetainė (http://folkloras.mch.mii.lt).
Kartu su Lietuvos istorijos institutu sukurta internetinė Etnologijos ir antropologijos enciklopedijos
„Lietuvių tapatybė“ svetainė (http://etnologijos.istorija.lt).
Bendradarbiaujama su Lietuvos dailės muziejaus filialu Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir
LIMIS centru, technologiškai prižiūrimas ir atsižvelgiant į naujas technologijas atnaujinamas Lietuvos
muziejų interneto portalas (www.muziejai.lt).
Nuotolinio mokymosi centro mini vaizdo studija (www.ministudija.mii.lt) naudojama mokslinių
seminarų, disertacijų svarstymų ir gynimų, kitokių renginių transliacijai, mokomosios medžiagos teikimui
internete. Mini vaizdo studijos resursai pastoviai naudojami vykdant tiesiogines renginių, vykstančių
Lietuvos Mokslų akademijos salėje, vaizdo transliacijas internete (www.lma.lt, nuoroda „Tiesioginė
transliacija“).
Talkinama lietuvių šneka valdomų paslaugų projekto LIEPA įgyvendinimo darbams bendradarbiaujant su
Vilniaus, Edukologijos, Šiaulių universitetais, Lietuvių kalbos institutu.
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Tęsiami Lietuvos kultūros lobyno – audiovizualinio paveldo archyvo kūrimo darbai, bendradarbiaujant
su Baltijos audiovizualinių archyvų taryba, Lietuvos radijo ir televizijos audiovizualiniu archyvu, Lietuvos
Mokslų akademija.
Akademinė veikla. 2015 m. buvo skaitomos paskaitos sistemų analizės ir valdymo temomis, surengtas
mokymų ciklas Lietuvių kalbos pritaikymo internetinėje erdvėje tematika. 2015 m. lapkričio 27 d.
surengta Tarptautinė konferencija „Dinamiškos elektroninių paslaugų rinkos kūrimas“.
Tyrimai. Katedros dėstytojai aktyviai dalyvavo rengiant studijas ir tyrimus. Parengti 2 moksliniai darbai ir
7 publikacijos sistemų analizės, modeliavimo, optimizavimo, kalbos pritaikymo elektroninei erdvei
temomis.
12.3 UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra Vilniaus dailės akademijoje
Vedėja - doc. dr. Ieva Kuizinienė
UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra, įsteigta Vilniaus dailės akademijoje 1999 m.,
trišale UNESCO, Kultūros ministerijos ir Vilniaus dailės akademijos sutartimi, tapo pirmąja Lietuvoje ir
visame Baltijos regione aukštojo mokslo institucija, pradėjusia ruošti kultūros vadybos, dizaino vadybos
specialistus bei kuratorius. Katedroje vykdomos šios studijų programos: Kultūros vadybos ir kultūros
politikos BA, Kultūros vadybos ir kultūros politikos MA, Dizaino vadybos MA, Šiuolaikinės meno praktikos
ir sklaidos (kuratorystės) MA.
2015 m. UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra tęsė veiklas šiose srityse:
Akademinė veikla. Katedros iniciatyva buvo rengiamos paskaitos ir seminarai aktualiomis kultūros
vadybos ir politikos temomis, kuriems vadovauti buvo kviečiami kultūros vadybininkai, praktikai ir
teoretikai iš Lietuvos ir užsienio paskaitos ir seminarai. Seminaruose dalyvavo Vilniaus dailės akademijos
dėstytojai, UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros studentai. Dalyvauta 15-oje seminarų
Lietuvoje ir užsienyje. Taip pat buvo vykdomos viešos paskaitos visuomenei, publikuoti straipsniai
spaudoje, dalyvavimas radijuje ir TV laidose – iš viso įgyvendintos 25 mokslo viešinimo priemonės.
Tyrimai. Katedros dėstytojai atliko 4 užsakomuosius tyrimus įvairiomis kultūros, paveldo kultūros
politikos temomis. Taip pat buvo atliktas 1 taikomasis tyrimas Panemunės pilies kultūrinio paveldo
objekto tema.
Projektai. Katedra dalyvavo 4 tarptautiniuose projektuose pagal ERASMUS+, „Kultūros paveldas ir
globaliniai pokyčiai“ programas. Katedros studentų ir dėstytojų iniciatyva gimė nauji kultūriniai renginiai,
festivaliai, parodos, konferencijos, tokie kaip mokomoji ekskursija 10-oje Kauno bienalėje, audiovizualinė
kompozicija „Oginskis“, parodos „E Pluribus UNUM“, „Absoliuti tekstilė“, G. Trimako paroda „Tiesioginis
pozityvas“, seminaras „Kaip savo kūrybiškumą perduoti kitiems“, mokymų programa „Susitikime
muziejuje“, mokslinė praktika studentams dalyvaujant mokslinių tyrimų projektuose.
UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros dėstytojai aktyviai dalyvauja kūrybinėje ir
visuomeninėje veikloje, rengdami parodas, inicijuodami ir įgyvendindami kultūros ir meno projektus,
skaitydami pranešimus konferencijose bei seminaruose, būdami ekspertais ir konsultantais įvairiose
komisijose ir konkursuose. Vykdoma mokslinė ir meninė bei kūrybinė veikla.
12.4 UNESCO Asocijuotas fundamentaliųjų mokslų tyrimų ir mokymų centras
Vadovai: akad. prof. Algis Piskarskas, dr. Vida Kirvelienė
UNESCO Asocijuotas fundamentaliųjų mokslų tyrimų ir mokymų centras 2015 m. veiklos ataskaitos
nepateikė.
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12.5 UNESCO remiamas Regioninis bioetikos informacijos centras
Vadovas - prof. dr. Eugenijus Gefenas
Regioninis bioetikos informacijos centras (RBIC) vykdydamas savo kaip regioninio partnerio
įsipareigojimus tęsia dalyvavimą Europinio masto tyrimų ir bioetikos tinklų kūrimo iniciatyvose. 2015
metais RBIC dalyvavo COST programos vykdomoje veikloje IS1201 „Stichinių nelaimių bioetika: etinių
problemų, kylančių dėl stichinių nelaimių, analizė” (angl. Disaster Bioethics: addressing ethical issues
triggered by disasters).
RBIC ir toliau tęsė bendradarbiavimą su Union Graduate College bioetikos programa (JAV) ir Vilniaus
universiteto Medicinos fakulteto Medicinos istorijos ir etikos skyriumi įgyvendinant podiplominių studijų
programą: tyrimų etika Centrinėje ir Rytų Europoje. Pagrindiniai šio projekto tikslai – suteikti studentams
žinių ir įgūdžių tyrimų etikos ir tarptautinės bioetikos srityse, kad jie taptų nepriklausomais tyrimų etikos
ekspertais, dėstytojais savo šalyse bei sukurti tyrimų etikos tinklą Centrinėje ir Rytų Europoje.
Rugpjūčio 9 – 16 dienomis Belgrade buvo surengtas penktos studentų kohortos įvadinis seminaras.
RBIC kasmet atnaujina sukurtą Bioetikos bibliografijos duomenų bazę naujais straipsniais, moksliniais
darbais bioetikos tema. Šioje duomenų bazėje galima rasti lietuvių autorių monografijų, mokslinių
straipsnių bioetikos tema spausdintų Lietuvos ir užsienio žurnaluose, etinę problematiką
reglamentuojančių LR teisės aktų bibliografinius aprašus. Bibliografinis sąrašas taip pat pateikiamas
pagal metus ir abėcėlės tvarka.
Centrinės ir Rytų Europos kontekste aktualios bioetikos problemos buvo analizuojamos šiose
konferencijose:







Spalio 1 – 2 dienomis Prof. dr. Eugenijus Gefenas ir Vilius Dranseika dalyvavo Salonikuose
vykusioje COST veiklos „Stichinių nelaimių bioetika“ konferencijoje „Conceiving Disasters and
Pandemics: Causes and Prevention“.
Rugsėjo 4 d. Prof. dr. Eugenijus Gefenas dalyvavo tarptautinėje mokslinėje praktinėje
konferencijoje „Genetika psichiatrijoje“ Vilniuje ir skaitė pranešimą temą „Etiniai psichiatrinės
genetikos klausimai”.
Rugpjūčio 19 – 22 dienomis Prof. dr. Eugenijus Gefenas ir Vilius Dranseika dalyvavo 29-oje
Europos medicinos ir sveikatos priežiūros filosofijos draugijos konferencijoje „Medicalisation“
Gente, Belgijoje ir skaitė pranešimus.
Rugpjūčio 9 – 16 dienomis Belgrade vyko podiplominių studijų programos „Tyrimų etika
Centrinėje ir Rytų Europoje“ (Advanced Certificate Program: E-Education in Research Ethics:
Central and Eastern Europe) įvadinis seminaras.
Balandžio 27 – 28 dienomis prof. dr. Eugenijus Gefenas ir Vilius Dranseika dalyvavo Splite
vykusioje COST veiklos „Stichinių nelaimių bioetika“ konferencijoje „Ethics and Death, Dying and
the Deceased in Disasters“.
Vasario 25 – 27 dienomis doc. dr. Eugenijus Gefenas dalyvavo antroje Europos technologijų
vertinimo konferencijoje „The Next Horizon of Technology Assessment” Berlyne ir pristatė
pranešimą tema: „Advanced Genomics in Health Care? – Using TA to Design a Step-by-step
Approach in EU Member States”.

2016 m. vasario 1 – 5 dienomis kartu su Medicinos istorijos ir etikos skyriumi bei Klarksono universitetu
surengtas Podiplominių studijų programos alumnų vizitas Vilniuje, kuriame savo žinias apie Lietuvos
bioetikos komitetų veiklą gilino bei savo patirtimi dalijosi svečiai iš Ukrainos, Serbijos, Baltarusijos ir
Gruzijos.

58

2016 m. rugpjūčio 7 – 14 dienomis Vilniuje planuojama rengti Podiplominių studijų programos įvadinį
seminarą.
2016 metais RBIC planuoja tęsti dalyvavimą COST programoje „Stichinių nelaimių bioetika: etinių
problemų, kylančių dėl stichinių nelaimių, analizė” („Disaster Bioethics: addressing ethical issues
triggered by disasters“). RBIC taip pat tęs bendradarbiavimą su Klarksono universiteto (buvusiu Union
Graduate College) bioetikos programa (JAV) ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Medicinos
istorijos ir etikos skyriumi įgyvendinant podiplominių studijų programą: tyrimų etika Centrinėje ir Rytų
Europoje.
12. 6 UNESCO klubai
2015 metais, atsižvelgiant į ankstesniais metais pateiktas ataskaitas bei vadovaujantis atnaujintomis
Rekomendacijomis UNESCO klubams, buvo peržiūrėta UNESCO klubų veikla Lietuvoje, o Nacionalinės
UNESCO komisijos posėdžio metu nutarta teisinėmis priemonėmis spręsti UNESCO klubo statuso
suteikimo klausimą. Išnagrinėjus teisinį aspektą, klausimas buvo perduotas spręsti Vykdomajam
komitetui. Rekomendacijose akcentuojamas, kad UNESCO klubai turi būti steigiami vadovaujantis
valstybių narių įstatymais, turėti teisinį statusą, vykdyti mokymo ir informavimo funkcijas ir kitas veiklas,
atitinkančias UNESCO prioritetus, o taip pat pristatyti išsamias veiklos ataskaitas. Vykdomojo komiteto
metu buvo nutarta atšaukti UNESCO vardo vardą visiems Lietuvoje veikiantiems klubams, o norintiems
tęsti veiklą, pateikti teisiškai tvarkingus dokumentus ir prašymą pratęsti / suteikti UNESCO klubo vardą.
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