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Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato veiklos 2020 m.  
ATASKAITA 

 
Turinys 
 
1. Valstybės biudžeto asignavimai Sekretoriatui, personalo valdymas, patalpos, ilgalaikis turtas 
2. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir Vykdomojo komiteto veikla 
3. UNESCO Vykdomoji taryba 
4. Valstybių narių nacionalinių UNESCO komisijų / sekretoriatų tinklų susitikimai 
5. Strateginiai UNESCO dokumentai ir jų įgyvendinimo veiklos tarptautiniu mastu  
6. Dalyvavimas kituose tarptautiniuose renginiuose  
7. UNESCO klausimynai, apžvalgos, kt. tyrimai          
8. UNESCO konkursai, mokymai, seminarai, stipendijos, apdovanojimai      
9. UNESCO minimų datų programa. Lietuvos pristatymas pasaulyje 
10. UNESCO programų, nacionalinių komitetų ir tinklų veikla  
11. Dalyvavimas, rengiant strateginius Lietuvos dokumentus  
12. Dalyvavimas Lietuvos institucijų įsteigtų darbo grupių, komisijų veikloje 
13. Dalyvavimas Lietuvos institucijų rengtuose projektuose, renginiuose  
14. Sekretoriato įgyvendinti projektai  
15. Renginiai, parodos, paskaitos galerijoje, virtualioje erdvėje, informacijos sklaida    
16. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos patronažas, Sekretoriato partnerystė su kitomis 

institucijomis, studentų praktika  
            
Sutrumpinimai: 
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija – Komisija 
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas – Sekretoriatas 
Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie UNESCO – Nuolatinė atstovybė  

 
1. Valstybės biudžeto asignavimai Sekretoriatui, personalo valdymas, patalpos, ilgalaikis turtas 

 
2020 m. iš valstybės biudžeto Sekretoriatui buvo skirta 217 tūkst. Eur. Toks pat biudžetas 

numatytas ir 2021 m. (žr. 1 ir 2 lenteles). Sekretoriato asignavimų valdytoja 2020 m. I pusmetį buvo 
Kultūros ministerija, o nuo 2020 m. liepos 1 d. Sekretoriatas pavaldus Vyriausybės kanceliarijai. 

1 lentelė 

Valstybės biudžeto asignavimai 
Sekretoriatui 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 2021 
planuojama 

Darbo užmokestis*  108,0 111,0 153,0 167,0 167,0 

Soc. draudimo įmokos** 33,5 33,8 2,2 2,4 2,5 

Kitos prekės ir paslaugos*** 47,5 48,2 47,8 47,6 47,5 

Sąmatos suma tūkst. EUR  189,0 193,0 203,0 217,0 217,0 

 
2020 m. Sekretoriate buvo šios pareigybės (8 darbuotojai): Sekretoriato generalinis sekretorius, 

generalinio sekretoriaus padėjėjas, vyriausiasis buhalteris, švietimo ir mokslo programų vadovas, 
kultūros programų vadovas, paveldo programų vadovas, komunikacijos programų vadovas ir valytojas.  

Vyriausybės kanceliarijai priėmus sprendimą perimti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 
sekretoriato valdytojo teises, Sekretoriatui buvo pavesta buhalterinės apskaitos funkcijas perduoti 
Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui. Sekretoriatui buvo paliktas vyriausiojo buhalterio etatas, tačiau 
pareigybė buvo pervadinta į finansų valdymo specialisto. Nuo 2021 m. Sekretoriatas, atsižvelgdamas į 
poreikius ir galimybes, finansų valdymo specialisto etatą sumažino iki 0,5, o laisvas 0,5 etatas buvo 
skirtas naujai pareigybei – švietimo programų vadovui.  
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2 lentelė 

Kitos prekės ir paslaugos*** 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 2021 
planuojama 

Ryšių paslaugos 2,3 2 2,2 1,7 1,1 

Kitos prekės 4,8 5,2 
 

  

Komandiruotės 11 10 11 12 10 

Patalpų nuoma 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 

Komunalinės paslaugos 3,6 4 3,5 2,6 2,5 

Kitos prekės ir paslaugos 5,5 6,5 10,8 11 13,9 
 

*Darbo užmokesčio fondas – nuo 2020 m. lėšos darbo užmokesčiui padidintos dėl padidėjusio pareiginės 
algos bazinio dydžio pasikeitus minimalios algos dydžiui, taip pat įgyvendinant Vyriausybės programos nuostatą 
didinti kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokestį. 

**Socialinio draudimo įmokos didėja atitinkamai didėjant darbo užmokesčio fondui. Šios dvi išlaidų eilutės 
yra nekeičiamos ir sutaupius lėšų jų perkėlimas ir panaudojimas kitoms išlaidoms padengti neįmanomas.  

***Kitų prekių ir paslaugų išlaidas Sekretoriatas paskirsto savo nuožiūra, iš šių lėšų apmokamos ryšių 
paslaugos, kanceliarinės, ūkio prekės (kitos prekės), komandiruotės (Sekretoriato darbuotojų komandiruočių 
išlaidos), patalpų nuoma, komunalinės paslaugos, kompiuterių priežiūra, pastatų priežiūra ir draudimas, 
priešgaisrinė ir nežinybinė apsauga, reprezentacinės paslaugos, smulkios ekspertinės ir kitos paslaugos. 

 

Skiriami valstybės asignavimai padengia Sekretoriato darbuotojų atlygio ir einamųjų paslaugų, 
patalpų išlaikymo išlaidas, tačiau papildomai veiklai įgyvendinti lieka nedidelė dalis asignavimų. 2020 m. 
dėl pandemijos sutaupyta lėšų, skirtų komandiruotėms. Vilniaus m. savivaldybei paskelbus paramą 
kultūros įstaigoms, neimant nuomos mokesčio už 2020 m. kovo 16 – gruodžio 31 d. laikotarpį, sutaupyta 
lėšų patalpų nuomos eilutėje. Jos išleistos UNESCO pasaulio paveldo metų Lietuvoje viešinimui, 
atnaujinta Sekretoriato kompiuterinė įranga. Efektyvindamas dokumentų valdymą bei vadovaudamasis 
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. VE-41 patvirtintomis nauja redakcija 
išdėstytomis Dokumentų rengimo taisyklėmis, Sekretoriatas prisijungė prie elektroninės dokumentų 
valdymo sistemos „Avilys“ ir rašytinius dokumentus pakeitė elektroniniais. Dokumentų valdymo sistemos 
nuomai panaudota dalis lėšų. Sistemos nuoma būtina, nes nuo 2020 m. visos viešojo sektoriaus įstaigos 
privalo turėti elektronines duomenų valdymo sistemas ir su jomis dirbti, tačiau kaštai, Sekretoriato 
nuomone, yra neadekvatūs, nes 1 mėn. sąnaudos sudaro 721 Eur, todėl Sekretoriatas kreipsis į 
asignavimų valdytoją dėl papildomo finansavimo arba prašys tarpininkauti dėl mažesnių sąnaudų.  

Kadangi papildomai veiklai vykdyti galima skirti tik nedidelę dalį asignavimų, Sekretoriatas teikia 
paraiškas projektams įgyvendinti. 2020 m. Sekretoriatas rengė projektų paraiškas dėl dalinio jų 
finansavimo Lietuvos kultūros tarybai, Kultūros ministerijai bei kitoms organizacijoms. Įvairiems 
projektams įgyvendinti buvo skirta 47 250 Eur (žr. 3 lentelę). 

3 lentelė 

LĖŠOS 2020 M. SEKRETORIATO VEIKLAI, PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI 

Lietuvos kultūros taryba Paroda su edukacine programa „Lietuvos paveldo vertybės UNESCO 
sąrašuose ir registruose“ 

11 500 Eur 

Lietuvos kultūros taryba Vilniaus apskrities nematerialaus kultūros paveldo nevyriausybinių 
organizacijų katalogas 

1 800 Eur 

Kultūros ministerija Lietuvos kryždirbystės turistinių kelių žemėlapis 8 700 Eur 

Kultūros ministerija 
 

Bendros UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų viešinimo programos 
parengimas ir įgyvendinimo koordinavimas 

8 200 Eur 

Kultūros ministerija Kilnojamosios fotografijų parodos „Šimtmečių ženklai Lietuvos totorių 
šventėse ir atmintyje“ bei katalogo parengimas 

6 600 Eur 

Kultūros ministerija 
 

Kauno modernizmo architektūros paraiškai The Modern City of Kaunas: 
Architecture of Optimism, 1919-1939, ruošiamai teikti į UNESCO 
Pasaulio paveldo sąrašą, parengti reikalingos paslaugos 

10 450 Eur 

Iš viso  47 250 Eur 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/991a6440caf611e9929af1b9eea48566
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2020 m. netiesiogiai skirtas finansavimas, susijęs su Sekretoriato veikla 

 
UAB L’Oreal Baltic L’Oréal-UNESCO stipendija „Moterims moksle“  12 000 Eur 

 
Sekretoriato būstinės patalpos 

 
Sekretoriato būstinė įsikūrusi 187,20 m2 patalpose Šv. Jono g. 11, Vilniuje, nuomojamose iš 

Vilniaus m. savivaldybės, už jas kas mėnesį mokama 1684,80 Eur. Pagal 2016 m. sudarytą patalpų 
nuomos sutartį, kurios galiojimo terminas – 5 m. (2017–2022), Sekretoriatas įsipareigojo už 1 m2 

nuomojamo ploto mokėti 9 Eur nuompinigius, už visą nuomojamą plotą – 1684,80 Eur per mėnesį (per 
metus – 20217,60 Eur). 

 
2. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir Vykdomojo komiteto veikla 

 
Vadovaujantis Komisijos nuostatų IX skyriumi, 2018 m. iš 11 Komisijos narių buvo sudarytas 

Vykdomasis komitetas. 2020 m. vasario 28 d. buvo suplanuota Komisijos metinė konferencija. Į ją atvykus 
12 Komisijos narių, reikiamas kvorumas nesusidarė, todėl nuspręsta pakartotinį metinės konferencijos 
posėdį surengti balandžio 2 dieną. Kovo 14 d. Lietuvoje paskelbus karantiną, suplanuotas metinės 
konferencijos posėdis neįvyko. 

Gegužės 13 d. įvyko Vykdomojo komiteto posėdis, kurio metu nutarta: teikti Komisijos poziciją 
UNESCO klausimynuose dėl UNESCO vidutinės trukmės strategijos 2022–2029 m. (41 C/4) ir UNESCO 
programos ir biudžeto 2022–2025 m. (41 C/5) projektų išdėstytais klausimais; patvirtinti naujos 
kadencijos (2020–2023) Nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ sudėtį; iki gegužės 20 d. virtualioje 
platformoje paskelbti Sekretoriato parengtus Komisijos ir Sekretoriato nuostatų projektus, Kultūros 
ministerijos nuomonę ir Sekretoriato identifikuotus aktualiausius klausimus. 

Gruodžio 3 d. Vykdomasis komitetas elektroniniu būdu patvirtino UNESCO programos „Pasaulio 
atmintis“ Lietuvos nacionalinio registro nuostatus. 

 
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir  jos sekretoriato nuostatų atnaujinimas 

 
 Vyriausybės 2003 m. patvirtintų Komisijos nuostatų ir 2013 m. kultūros ministro įsakymu 
patvirtintų Sekretoriato nuostatų atnaujinimo poreikis buvo aptariamas nuo 2016 metų. 2020 m. vasario 
28 d. vykusioje Komisijos metinėje konferencijoje buvo aptariamas Komisijos ir Sekretoriato nuostatų 
atnaujinimo klausimas, nes, vadovaujantis Komisijos nuostatų 23.8 p., Komisijos Vykdomasis komitetas 
rengia Komisijos nuostatų pakeitimų projektus, o vadovaujantis Komisijos nuostatų 14.4 p., Komisijos 
konferencija nustatytąja tvarka teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl Komisijos nuostatų pakeitimo. 
Komisijos nariai įpareigojo Sekretoriatą parengti ir Komisijai pateikti Komisijos ir Sekretoriato nuostatų 
projektus. Sekretoriatas šių dokumentų projektus Komisijos nariams pateikė balandžio 8 dieną. 

Gegužės 20 d. Vyriausybė priėmė nutarimus dėl Komisijos nuostatų atnaujinimo ir dėl biudžetinės 
įstaigos Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo 
nuo liepos 1 dienos. 

Gegužės 29 d. ir birželio 4 d. nuotoliniu būdu vyko atviri Komisijos vykdomojo komiteto posėdžiai, 
kuriuose buvo aptariami Komisijos ir Sekretoriato nuostatų projektai. 

Birželio 12 d. Kultūros ministerija institucijoms derinti pateikė Komisijos nuostatų projektą. 
Birželio 23 d. Komisijos nuostatų projektą svarstė Seimo Kultūros komitetas ir Švietimo ir mokslo 

komitetas, tačiau galutinis variantas nebuvo patvirtintas.  
Birželio 30 d. Vyriausybės kanclerio įsakymu Nr. V-135 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO 

komisijos sekretoriato nuostatų patvirtinimo“ buvo patvirtinti Sekretoriato nuostatai.  
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Spalio 21 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1163 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 
nutarimo Nr. 772 „Dėl Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 
buvo patvirtinta nauja Komisijos sudarymo ir nuostatų redakcija. 
 

Komisijos kreipimasis dėl AB „Grigeo Klaipėda“ galimos žalos pasaulio paveldo vertybei Kuršių nerijai 
 

Sausio 14 d. parengtas ir išplatintas Komisijos kreipimasis dėl AB „Grigeo Klaipėda“ gamyklos 
galimos žalos Kuršių nerijai – UNESCO pasaulio paveldo vertybei. Atsižvelgiant į tarptautinius 
įsipareigojimus, valstybė turi prisiimti atsakomybę už jos teritorijoje esančio kultūros ir gamtos paveldo 
apsaugą, išsaugojimą, dalyvaujant dviem valstybėms – Lietuvos Respublikai ir Rusijos Federacijai. 
Kreipimesi raginama imtis atsakingų veiksmų, siekiant maksimalios atsakomybės už padarytą žalą Kuršių 
marioms. Pabrėžiama, kad Kuršių nerijos vertybės išsaugojimo būklės ataskaitoje turės atsispindėti ir 
informacija apie įvykusį Kuršių marių taršos atvejį, valstybės nustatytas pasekmių mažinimo priemones 
bei vykdomus žalos likvidavimo veiksmus.  
 

Komisijos pozicija dėl tunelio jungties tarp Kuršių nerijos ir Klaipėdos projekto 
 

Rugpjūčio 28 d. parengta ir išplatinta Komisijos pozicija dėl asociacijos „Metro sąjūdis“, Lietuvos 
vietos bendruomenių sąjungos ir Lietuvos žaliųjų partijos pateiktų pasiūlymų, susijusių su ilgalaike Kuršių 
nerijos išsaugojimo strategija, parengiant tunelio jungties tarp Kuršių nerijos ir Klaipėdos projektą. 
Komisijos nuomone, pateikti pasiūlymai yra neapdairi ir neatsakinga iniciatyva, stokojanti nuoseklaus 
supratimo apie tarptautines ir nacionalines pasekmes bei tokių siūlymų poveikį pasaulio paveldo 
vertybės Kuršių nerijos išsaugojimui. Pabrėžiama, kad teikdama Kuršių nerijos nominacinę paraišką, 
siekiant šią teritoriją įrašyti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, Lietuvos Respublika įsipareigojo 
nesvarstyti jokios stacionarios jungties per Kuršių marias įrengimo galimybės. Komisijos nuomone, tokie 
siūlymai yra pavojingos spekuliacijos, kenkiančios Lietuvos valstybei. Tunelio statyba galimai sugriautų 
visą Lietuvos įdirbį ir pastangas užtikrinant šios unikalios teritorijos išsaugojimą ir pripažinimą, be to, 
pažeistų Lietuvos valstybės tarptautinius įsipareigojimus, naikintų Kuršių nerijos gamtinį ir kultūrinį 
unikalumą, o tunelio statyba būtų pagrįsta priežastis pradėti vietovės išbraukimo iš UNESCO pasaulio 
paveldo sąrašo procesą.  
 

3. UNESCO Vykdomoji taryba  
 

Vykdomoji taryba – vienas iš trijų UNESCO Konstitucijoje numatytų organizacijos valdymo darinių, 
kartu su Generaline konferencija ir Sekretoriatu. Ji užtikrina organizacijos veiklą tarp UNESCO generalinių 
konferencijų sesijų, kurios vyksta kas dvejus metus. Vykdomąją tarybą, kuri įprastai 2 kartus per metus 
susirenka į dviejų savaičių trukmės sesijas, sudaro 58 valstybės narės, renkamos ketverių metų 
laikotarpiui, atsižvelgiant į regioninį suskirstymą. Valstybės yra suskirstytos į 6 rinkimų grupes, Lietuva 
priklauso II (antrajai) rinkimų grupei. Lietuva Vykdomosios tarybos nare buvo 1997–2001, 2005–2009 ir 
2015–2019 metais. Šiais laikotarpiais tuometiniai Lietuvos nuolatiniai atstovai prie UNESCO buvo išrinkti 
Vykdomosios tarybos vicepirmininkais ir biuro nariais. 

 
3.1.  UNESCO Vykdomosios tarybos 209-oji sesija 

 
Birželio 29 – liepos 10 d. vyko UNESCO Vykdomosios tarybos 209-oji sesija, kurioje stebėtojos 

teisėmis dalyvavo Lietuvos nuolatinė atstovybė. Plenarinė sesija, Konvencijų ir rekomendacijų komiteto 
(Committee on Conventions and Recommendations, CR), Specialiojo komiteto (Special Committee, SP), 
Nevyriausybinių partnerių komiteto (Committee on Non-Governmental Partners, NGP), taip pat 
Programos ir išorės santykių komisijos (Programme and External Relations Commission, PX), Finansų ir 
administracijos klausimų komisijos (Finance and Administration Commission, FA), jungtiniai Programos ir 
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išorės santykių bei Finansų ir administracijos klausimų komisijų (Joint PX/FA Commission) posėdžiai vyko 
akivaizdiniu būdu. Didelis dėmesys skirtas COVID-19 pandemijos keliamiems iššūkiams, ypač švietimo ir 
kultūros srityse, aptarti UNESCO strateginės transformacijos, klimato kaitos strategijos, UNESCO 
geoparkų, Besivystančių mažųjų salų valstybių programos (SIDS) veiksmų planai, programos „Švietimas 
2030“ regioninis koordinavimas, UNESCO jaunimo ir suaugusiųjų raštingumo strategija (2020–2025), 
UNESCO techninio ir profesinio švietimo strategija (2016–2021), UNESCO santykiai su valstybėmis 
narėmis, tarpvyriausybinėmis organizacijomis ir tarptautiniais nevyriausybiniais partneriais. Šioje sesijoje 
nutarta sukurti darbo grupę, svarstysiančią Kinijos pasiūlymą Šanchajuje įsteigti dar vieną Tarptautinio 
švietimo biuro būstinę, priimtos abi Artimųjų Rytų rezoliucijos („Okupuota Palestina“ ir „UNESCO 
sprendimų įgyvendinimas švietimo ir kultūros institucijų atžvilgiu okupuotose arabų teritorijose“), taip 
pat priimta Globalaus Afrikos prioriteto rezoliucija. Pratęstas UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ 
peržiūrai skirtos riboto dalyvavimo darbo grupės mandatas.* 

*Parengta pagal Nuolatinės atstovybės ataskaitą. 

 
3.2. UNESCO Vykdomosios tarybos 210-oji sesija 

 
  UNESCO Vykdomosios tarybos biurui rekomendavus, UNESCO Vykdomosios tarybos 210-oji sesija, 
kurioje stebėtojos teisėmis dalyvavo Lietuvos nuolatinė atstovybė, buvo padalinta į dvi dalis: gruodžio 2–
10 d. organizuota sesijos dalis vyko nuotoliniu būdu, o 2021 m. sausio 20–27 d. vykusią antrąją dalį 
planuota organizuoti įprastiniu būdu, tačiau dėl COVID-19 pandemijos ir ji vyko nuotoliniu būdu. Abiejų 
sesijos dalių metu vyko plenarinės sesijos, Konvencijų ir rekomendacijų komiteto, Specialiojo komiteto, 
Nevyriausybinių partnerių komiteto, taip pat Programos ir išorės santykių komisijos, Finansų ir 
administracijos klausimų komisijos, jungtiniai Programos ir išorės santykių bei Finansų ir administracijos 
klausimų komisijų posėdžiai bei Vykdomosios tarybos biuro posėdžiai. Pirmojoje dalyje iš viso aptarta 60 
darbotvarkės klausimų, priimta 50 sprendimų, o antrojoje dalyje aptarta 10 darbotvarkės punktų – 
atitinkamai tiek priimta ir sprendimų. Sesijoje aptartos apibendrintos UNESCO Vidaus stebėsenos 
tarnybos (Internal Oversight Service, IOS) kartu su Vertinimo biuru (Evaluation Office) ir 
nepriklausomomis konsultavimo grupėmis parengtos UNESCO konvencijų ir programų įgyvendinimo 
ataskaitos, kurias teikė valstybės narės. Svarstyti pasiūlymai dėl UNESCO Vidutinės trukmės strategijos 
2022–2029 m. (41 C/4) ir UNESCO Programos ir biudžeto 2022–2025 m. (41 C/5) projektų, konfidencialiai 
svarstyti pranešimai apie galimus žmogaus teisių pažeidimus UNESCO mandato srityse, priimtas 
nutarimas, įpareigojantis UNESCO generalinę direktorę toliau stebėti padėtį Rusijos aneksuotame Kryme, 
aptarta Finansų valdymo ataskaita 2020–2021 m., Finansų mobilizavimo strategija 2020–2021 m., Tvari 
UNESCO finansavimo strategija ir Išlaidų susigrąžinimo politikos apžvalga, UNESCO strateginė pertvarka 
(ji turi būti galutinai įgyvendinta iki Generalinės konferencijos 41-osios sesijos). Šioje sesijoje taip pat 
aptartas Tarptautinio švietimo biuro padalinio steigimo Šanchajuje klausimas, pasiūlymas Besivystančių 
mažųjų salų valstybes pripažinti UNESCO globaliuoju prioritetu, UNESCO vaidmuo įgyvendinant Jungtinių 
Tautų paskelbtą tarptautinį vietos kalbų dešimtmetį (2022–2032). Patvirtintos būsimų Vykdomosios 
tarybos sesijų datos: 211-oji sesija vyks 2021 m. balandžio 7–21 d.; 212-oji sesija – spalio 6–20 d. 
(parengiamoji grupė – rugsėjo 15–16 d.). Generalinės konferencijos 41-oji sesija suplanuota 2021 m. 
lapkričio 9–24 d., o Vykdomosios tarybos 213-oji sesija įvyks 2021 m. lapkričio 26 dieną.* 

*Parengta pagal Nuolatinės atstovybės ataskaitą. 

 
3.3.  Kandidatavimas į Vykdomąją tarybą 

 
Vyriausybės 2018 m. birželio 13 d. pasitarime pritarta Lietuvos kandidatavimui į UNESCO 

Vykdomąją tarybą 2021–2025 m. kadencijai. Lietuva kandidatuoja į vieną iš trijų II rinkimų grupei 2021 m. 
skirtų vietų. Grupėje jau yra susidariusi konkurencija – kandidatūras taip pat yra pateikę Armėnija, 
Azerbaidžanas ir Ukraina. Rinkimai vyks 2021 m. lapkričio mėn. per UNESCO Generalinės konferencijos 
41-ąją sesiją slaptai balsuojant visoms sesijoje dalyvaujančioms ir įgaliojimus turinčioms UNESCO narėms.  
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Intensyviausia Lietuvos rinkimų kampanija vyks nuo 2021 m. kovo mėn. iki pat rinkimų dienos 
lapkričio mėn., o ypatingai aktyvi – nuo rugsėjo vidurio iki spalio pabaigos. 

Gruodžio 17 d. Sekretoriato atstovės dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos organizuotame 
nuotoliniame susitikime dėl pasirengimo Lietuvai kandidatuoti į UNESCO Vykdomąją tarybą 2021–
2025 metais. Susitikime taip pat dalyvavo Nuolatinės atstovybės, Vyriausybės kanceliarijos, Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos, Kultūros ministerijos, Aplinkos ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų 
ministerijos atstovai. Aptarti Užsienio reikalų ministerijos parengti dokumentai, kuriuose pateikiamas 
aktyvios rinkimų kampanijos aprašymas bei galimi konkretūs veiksmai.  

 
4. Valstybių narių nacionalinių UNESCO komisijų / sekretoriatų tinklų susitikimai 

 
Kasmetiniai regioniniai ir tarpregioniniai UNESCO valstybių narių nacionalinių UNESCO komisijų 

susitikimai – vieni svarbiausių periodiškai vykstančių renginių – yra skirti informacijos mainams, siekiant 
aptarti, kaip įgyvendinamos UNESCO veiklos bei gerosios patirtys. Šie susitikimai veikia ir kaip platformos, 
stiprinančios UNESCO sekretoriato bendradarbiavimą su savo svarbiausiais partneriais – nacionalinėmis 
komisijomis ir padedančios joms pasirengti UNESCO valdymo organų susitikimams.  

 
4.1.  5-asis neformalus Europos regiono nacionalinių UNESCO komisijų susitikimas  

 
Vasario 16–19 d. Kaškaiše (Portugalijoje) įvyko 5-asis neformalus Europos regiono nacionalinių 

UNESCO komisijų susitikimas. Aptartos strateginės nacionalinių komisijų veiklos ir kryptys, jų indėlis į 
bendros UNESCO politikos formavimą, įgyvendinimą ir nacionalinių komisijų bendradarbiavimo 
galimybės. Plačiai diskutuota apie švietimo ir darnaus vystymosi svarbą, globalaus pilietiškumo, jaunimo 
įtraukties, suteikiant jiems prioritetą UNESCO politikoje, dirbtinio intelekto etinius aspektus, kultūros ir 
kultūros paveldo holistinę reikšmę siekiant tarpsektorinio bendradarbiavimo, kultūrinės įvairovės, 
kultūrų dialogo ir visuomenės dalyvavimo galimybių. Išskirtinis dėmesys teko UNESCO strateginėms 
reformoms, dirbtinio intelekto, laisvos prieigos prie mokslo šaltinių klausimams. Diskusijų sulaukė tema 
apie jaunimo vaidmenį UNESCO politikoje, Asocijuotųjų mokyklų projektas, UNESCO klubų veikla. 
Susitikime sutarta, kad būtina stiprinti nacionalinių UNESCO komisijų dalyvavimą UNESCO strateginėse 
reformose, didinti UNESCO matomumą ir sklaidą nacionaliniu lygmeniu. Didžiosios Britanijos nacionalinė 
UNESCO komisija pristatė tyrimą apie nacionalines UNESCO vertes. Aptartos Lietuvos ir Liuksemburgo 
bendradarbiavimo galimybės, atsižvelgiant į Europos kultūros sostinės statusą 2022 m., taip pat su 
kitomis Europos valstybių nacionalinėmis UNESCO komisijomis. Susitikime dalyvavo Sekretoriato 
generalinė sekretorė Asta Junevičienė ir paveldo programų vadovė Renata Kepežinskienė.  
 

4.2.  Pasaulio valstybių nacionalinių UNESCO komisijų nuotolinis susitikimas 
 

Balandžio 29 d. UNESCO sekretoriatas surengė nuotolinį pasaulio valstybių nacionalinių UNESCO 
komisijų susitikimą susiklosčiusiai situacijai, COVID-19 įtakai nacionalinių UNESCO komisijų veiklai ir kt. 
aptarti. Jame supažindinta su UNESCO veiklomis ir iniciatyvomis reaguojant į COVID-19. Prieš susitikimą ir 
jo metu valstybių nacionalinės UNESCO komisijos dalinosi informacija apie savo veiklą karantino metu, 
priimtus sprendimus ir kt. Susitikime dalyvavo Sekretoriato generalinė sekretorė Asta Junevičienė. 
 

5. Strateginiai UNESCO dokumentai ir jų įgyvendinimo veiklos tarptautiniu mastu 
 

5.1.  UNESCO Rekomendacija dėl mokslo ir mokslininkų (2017) 
 

UNESCO prieš trejus metus atnaujinus Rekomendaciją dėl mokslo ir mokslininkų, kuri apima visus 
mokslo politikos klausimus, Lietuva buvo viena pirmųjų šalių, kurių vyriausybės pasirašė susitarimą 
laikytis Rekomendacijos ir įsivertinti, kaip sekasi taikyti šiame dokumente numatytus principus. UNESCO 
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ir Lietuvos mokslo tarybos iniciatyva buvo suformuota darbo grupė, rengianti nacionalinių veiksmų 
atitikimo Rekomendacijai apžvalgą. 

Rekomendacijoje pabrėžiama, kad valstybės ypatingą dėmesį turėtų skirti savo mokslo 
bendruomenių stiprinimui, siekti, kad moksliniai tyrimai būtų atliekami atsakingai ir kokybiškai, ir bendrai 
spręsti protų nutekėjimo problemą. Akcentuojami žmogaus teisių ir etikos principai, mokslininkų 
įsitraukimo ir mokslo žinių naudojimo sprendžiant nacionalinės politikos klausimus bei lyčių lygybės 
plėtojant mokslinės karjeros politiką skatinimo svarba. Rekomendacijoje plačiau apibrėžtas mokslininko 
statusas, o mokslas suprantamas kaip visos visuomenės gerovės dalis. 

Per III–IV ketv. valstybės, viešojo ir privataus sektorių institucijų, dalyvaujančių mokslo politikos 
formavime ir įgyvendinime, atstovų darbo grupė atliko Rekomendacijos 10 principų taikymo Lietuvoje 
stebėseną. Iki 2021 m. pavasario turėtų būti parengta situacijos atitikimo Rekomendacijai analizė ir 
siūlymai, kokius Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos srities veiksmus reiktų išplėsti ir papildyti.  

Į darbo grupę įtraukti atstovai iš Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos, Lietuvos 
mokslo tarybos, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, 
Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos, Prezidento kanceliarijos, Mokslo ryšių biuro Briuselyje 
LINO, startuolio „Caszyme“, Šiaulių universiteto, Lyčių studijų centro, Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto, Vilniaus universiteto, Vyriausybės strateginės analizės centro, Vytauto Didžiojo universiteto, 
Žinių ekonomikos forumo. Darbo grupės iniciatorė ir koordinatorė – Komisijos narė, Lietuvos mokslo 
tarybos mokslinė sekretorė dr. Reda Cimmpermann. Konsultacinėje grupėje taip pat dalyvauja Komisijos 
narė, Vytauto Didžiojo universiteto doc. dr. Laima Galkutė ir Sekretoriato atstovai.  

Pirmasis nuotolinis Konsultacinės grupės susitikimas įvyko birželio 29 d., o ekspertų grupės – liepos 
20 dieną. Surengti ir keli kiti susitikimai atskiromis Rekomendacijos temomis. 

Lietuva pirmąją periodinę ataskaitą UNESCO turės pateikti iki 2021 m. kovo mėnesio. 
 

5.2.  Suaugusiųjų švietimo pasaulinė ataskaita  
 

Birželio 17 d. Sekretoriatas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai persiuntė UNESCO generalinės 
direktorės pavaduotojos švietimui Stefanios Giannini kreipimąsi dėl periodinės Suaugusiųjų švietimo 
pasaulinės ataskaitos (Global Report on Adult Education and Learning; GRALE) rengimo, prašant iki 
birželio 30 d. skirti šios ataskaitos rengimo nacionalinį koordinatorių, kuris vadovautų nacionaliniam 
duomenų rinkimo procesui. Ataskaita skelbiama kas trejus metus, remiantis valstybių narių pateiktomis 
pažangos ataskaitomis, GRALE-5 bus skelbiama 2022 metais. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 
atsakydama į kreipimąsi, informavo šios ataskaitos rengimo nacionaliniu koordinatoriumi skirianti 
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Suaugusiųjų švietimo skyriaus vedėją Saulių 
Samulevičių. Nacionalinė suaugusiųjų švietimo ataskaita parengta ir pateikta UNESCO rugsėjo 30 dieną. 

 
5.3.  UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija (1972) 

 
Pasaulio paveldo komiteto 14-oji neeilinė sesija 

 
Lapkričio 2 d. nuotoliniu būdu įvyko Pasaulio paveldo komiteto 14-oji neeilinė sesija, skirta 

Pasaulio paveldo komiteto 44-osios sesijos datai nustatyti ir Pasaulio paveldo komiteto darbo tvarkos 
nuostatų 2 str. 1 d. galiojimui laikinai suspenduoti. Šiais metais Kinijoje turėjusi įvykti sesija dėl 
pandeminės situacijos buvo atidėta. Neeilinės sesijos metu nutarta Pasaulio paveldo komiteto 44-ąją 
sesiją surengti 2021 m. birželio–liepos mėn. Kinijoje, Fudžou mieste. Ji bus išplėstinė ir apims dviejų 
Pasaulio paveldo komiteto sesijų darbotvarkes. Sesijoje numatoma nagrinėti 197 išsaugojimo būklės 
ataskaitas, tarp jų ir Kuršių nerijos, bei 26 naujas nominacines bylas, siekiant vertybių įrašymo į Pasaulio 
paveldo sąrašą. Neeilinės sesijos sprendime COM/5 pažymima, kad pageidavimą surengti jubiliejinę 
Pasaulio paveldo komiteto 45-ąją sesiją, vyksiančią 2022 m., išreiškė Rusijos Federacija. Nuo valstybės 
narės stebėtojo teisėmis sesijoje dalyvavo Sekretoriato paveldo programų vadovė Renata Kepežinskienė. 
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Pasaulio paveldo vertybės – Kuršių nerijos išsaugojimo būklės ataskaita  

 
Pasaulio paveldo komiteto sprendimu 42 COM 7B.25 (https://whc.unesco.org/en/decisions/7254/) 

Lietuvos Respublika ir Rusijos Federacija iki gruodžio 1 d. UNESCO Pasaulio paveldo centrui turėjo 
pateikti Kuršių nerijos išsaugojimo būklės ataskaitą. Pasaulio paveldo komiteto sprendime akcentuojami 
du pagrindiniai klausimai: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtra ir Kuršių nerijos valdymo plano 
parengimas. Lietuva taip pat prašoma, vadovaujantis Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo gairių 
172 p., prieš tvirtinant Klaipėdos uosto teritorijos bendrąjį planą ir priimant bet kokius negrįžtamus 
sprendimus, susijusius su jo įgyvendinimu, pateikti jį Pasaulio paveldo centrui. Sekretoriatas teikė 
pasiūlymus dėl ataskaitos turinio bei dalyvavo jos parengimo koordinaciniuose susitikimuose, kuriuos 
organizavo atsakingoji institucija – Aplinkos ministerija. Ataskaita pateikta gruodžio 10 dieną. 
 

Kauno modernizmo paraiška pretenduojant į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą 
 

2020 m. intensyviai rengta paraiška „Modernusis Kaunas: optimizmo architektūra, 1919–1939“ 
pretenduojant į Pasaulio paveldo sąrašą. Rengimo procesą įgyvendino Priežiūros ir Ekspertų darbo 
grupės. Jose Sekretoriatui atstovavo generalinė sekretorė Asta Junevičienė ir paveldo programų vadovė 
Renata Kepežinskienė. 

Ekspertų darbo grupė parengė 9 dalių (apie 500 psl.) nominacinę paraišką, kurioje pateikta išsami 
informacija apie vertybės istoriją, nominuojamą teritoriją, apsaugos ir valdymo bei stebėsenos 
priemones, lyginamoji analizė ir vertybinis pagrindimas siekiant pasaulio paveldo statuso. Viena iš 
sudėtinių jos dalių – vertybės valdymo planas – dokumentas, įtvirtinantis ilgalaikius tarpinstitucinius 
vertybės išsaugojimo ir apsaugos prioritetus atsižvelgiant į tarptautinius UNESCO reikalavimus.  

Priežiūros darbo grupė priėmė sprendimą kviesti išorės ekspertą, kuris talkintų rengiant valdymo 
planą. Sekretoriatas organizavo prof. dr. Yoncos Erkan (Kadir Has universitetas, Stambulas) ekspertines 
konsultacijas. Su eksperte sudaryta bendradarbiavimo sutartis ir organizuoti nuotoliniai susitikimai, 
kuriuose buvo teikiamos teorinės ir praktinės žinios apie vertybių valdymo plano strategijas, metodus, 
konsultacijos, pasiūlymai valdymo plano projektui, pastabos jo tarpinei ir galutinei redakcijai.  

Lapkričio 15 d. iš UNESCO Pasaulio paveldo centro gautas patvirtinimas, kad paraiška atitinka 
nustatytus reikalavimus ir gali būti teikiama pretenduoti į Pasaulio paveldo sąrašą. 2021 m. sausio 21 d. 
Pasaulio paveldo centrui pateikta galutinė paraiška. Toliau numatytas glaudus tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas dėl paraiškos viešinimo ir lobistinės kampanijos nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.  
 

5.4.  UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija (2003) 
 

Rekomendacijos dėl UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo 
Lietuvoje bei į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įrašytų Lietuvos 

vertybių išsaugojimo 
 

Sausio mėn. Sekretoriatas ir kultūros ministro 2017 m. spalio 18 d. sudarytos tarpinstitucinės 
darbo grupės nariai baigė derinti rekomendacijas, skirtas įgyvendinti UNESCO Nematerialaus kultūros 
paveldo apsaugos konvenciją Lietuvoje bei išsaugoti į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus 
kultūros paveldo sąrašą įrašytas Lietuvos vertybes. Šios rekomendacijos parengtos įvertinus 2018 m. 
Lietuvos UNESCO pateiktą 2-ą periodinę ataskaitą apie UNESCO konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje 
2012–2017 m. bei ataskaitas apie Lietuvos vertybių, įrašytų į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos 
nematerialaus kultūros paveldo sąrašą (kryždirbystės, Baltijos šalių dainų ir šokių švenčių bei sutartinių) 
būklę. Rekomendacijos sausio 15 d. buvo išplatintos atsakingoms ir suinteresuotoms institucijoms bei 
paskelbtos Komisijos interneto svetainėje (https://unesco.lt/archives/4373) ir Facebook paskyroje. 
 

https://whc.unesco.org/en/decisions/7254/
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3-ia periodinė Lietuvos ataskaita dėl UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo konvencijos (2003) 
įgyvendinimo 

 
 Birželio 3 d. UNESCO pakvietė Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos valstybes 

nares ruoštis 3-iojo ciklo periodinėms ataskaitoms dėl Konvencijos įgyvendinimo: vykdytų teisinių, 
institucinių, finansinių ir kt. priemonių bei dabartinės vertybių, įrašytų UNESCO Reprezentatyvųjį 
nematerialaus kultūros paveldo sąrašą, padėties. 3-iojo ciklo ataskaita turi būti pateikta UNESCO iki 
2021 m. gruodžio 15 dienos. Sekretoriatas kreipėsi į Kultūros ministeriją, prašydamas paskirti jos 
specialistą, nacionalinį koordinatorių, 3-iojo ciklo periodinei ataskaitai parengti. Birželio 18 d. gautas 
atsakymas, kad dėl nacionalinio koordinatoriaus paskyrimo bus apsispręsta baigtus Sekretoriato 
perdavimo Vyriausybės kanceliarijai procedūras ir įvertinus žmogiškuosius išteklius. 
 

UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos generalinės asamblėjos 8-oji sesija 
 

Rugsėjo 8–10 d. Paryžiuje įvyko UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos 
generalinės asamblėjos 8-oji sesija, kurioje svarstyti Konvencijos veiklos įgyvendinimo dokumentai, 
atnaujintas tarpvyriausybinis komitetas. Lietuvai šioje sesijoje atstovavo Nuolatinės atstovybės vadovas 
Gytis Marcinkevičius, nuotoliniu būdu sesiją stebėjo Sekretoriato programų vadovė Milda 
Valančiauskienė. Sesijoje akcentuoti šie klausimai: regionų vertybių tarptautiniuose sąrašuose 
disbalansas, gebėjimų stiprinimas, Konvencijos sekretoriato žmogiškųjų išteklių didinimo būtinybė, šalių 
narių dalyvavimas Konvencijos renginiuose, nematerialaus kultūros paveldo apsauga ekstremaliose 
situacijose ir sprogimas Beirute. Lietuva pasisakė dėl ekspertų vaidmens didinimo, vertinant nominacijas, 
mūsų šalis buvo paminėta kaip viena iš šalių narių, skyrusių laisvanorišką mokestį į Konvencijos fondą. 

Sesijos metu vyko ir Šiaurės šalių nevyriausybinių organizacijų tinklo narių nuotolinis susitikimas, 
kuriame dalyvavo Sekretoriato programų vadovė Milda Valančiauskienė.  
 

UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos tarpvyriausybinio komiteto 15-oji sesija 
 

Gruodžio 14–18 d. įvyko nuotolinė UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos 
tarpvyriausybinio komiteto 15-oji sesija (Jamaika, Prancūzija), kuriai pirmininkavo Jamaikos kultūros, 
lyčių, pramogų ir sporto ministrė Olivia Grange, nuotolinį renginį administravo UNESCO sekretoriatas. 
Renginį stebėjo Sekretoriato, Nuolatinės atstovybės ir Kultūros ministerijos atstovai.  

Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė parengė ir pristatė komitetui dvi 
pozicijas. Pirmas pasisakymas buvo skirtas palaikyti įtraukesnį nevyriausybinių organizacijų vaidmenį 
įgyvendinant Konvenciją, o antrasis – atkreipti Tarpvyriausybinio komiteto dėmesį į Vertinimo komisijos 
rekomendacijų svarbą, pažymėta, kad Vertinimo komisijos bei Komiteto pasiūlymas dėl tam tikrų 
trūkumų grąžinti nominaciją šaliai patobulinti (referral) ir vėl ją pateikti kito ciklo metu vertintinas kaip 
teigiamas veiksmas, sudarantis sąlygas valstybei ne tik pagerinti nominaciją, bet ir siekti geresnių 
vertybės išsaugojimo bei puoselėjimo rezultatų. 

Komitetas į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įrašė 29 naujas 
tradicijas. Trys elementai įrašyti į Nematerialaus paveldo, kuriam reikia neatidėliotinos pagalbos, sąrašą. 
Trys programos atsidūrė Gerosios paveldo apsaugos praktikos registre. Patvirtintas Namibijos 
tarptautinės paramos prašymas (99 239 JAV dol.). Kita komiteto sesija vyks UNESCO būstinėje Paryžiuje 
2021 m. gruodžio 13–18 dienomis. 
 

Šiaurės ir Baltijos valstybių gerųjų nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo praktikų portalas 
 

Birželio 11 d. įvyko nuotolinė Šiaurės ir Baltijos valstybių nematerialaus kultūros paveldo 
specialistų tinklo konferencija, kurioje Lietuvai atstovavo Lietuvos nacionalinio kultūros centro 
specialistės Ieva Krivickaitė (pristatė tarptautinę Dainų ir šokių švenčių tradicijos puoselėjimo 
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bendradarbiavimo patirtį), Loreta Sungailienė, Skirmantė Ramoškaitė ir Sekretoriato kultūros programų 
vadovė Milda Valančiauskienė. Konferencijoje dalintasi daugianacionalinių nematerialaus kultūros 
paveldo vertybių paraiškų rengimo ir tradicijų puoselėjimo patirtimi. Šiaurės ir Baltijos valstybių 
nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo praktikų portalo kūrėjai pakvietė Sekretoriato kultūros 
programų vadovę Mildą Valančiauskienę tapti jo redakcinės grupės nare. 

 Lapkričio 17 d. įvyko nuotolinis portalo (www.nordicsafeguardingpractices.org) redakcinės grupės 
posėdis, kuriame dalyvavo šios grupės narė Sekretoriato programų vadovė Milda Valančiauskienė. 
Posėdyje nutarta: gruodžio mėn. paskelbti kvietimą teikti naujas šalių siūlomas praktikų kandidatūras ir 
grupės narius įpareigoti paskelbti kvietimą suinteresuotoms institucijoms. Galutinė kandidatūrų 
pateikimo data – 2021 m. kovo 1 d., po to redakcinė grupė bus įpareigota vertinti gautas paraiškas.   
 

Nacionalinis nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas 
 
Gruodžio 1 d. nuotoliniu būdu įvyko Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado komisijos 

posėdis (rengėjas Lietuvos nacionalinis kultūros centras) dėl 2020 m. pateiktų nematerialaus kultūros 
paveldo vertybių įtraukimo į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Svarstyta 10 kandidatūrų. Į 
Sąvadą bendru komisijos narių sutarimu po papildymų bus įtrauktos 6 vertybės: Lietuvos totorių 
gastronominė tradicija, Poledinė baidomoji (bumbinamoji) stintų žvejyba, Lietuvininkų dainavimo 
tradicija, Šilinių dzūkų grybavimo tradicija, Žolinės atlaidų šventimo tradicija Krekenavoje ir Pintinių 
juostų pynimo tradicija. Komisija nutarė atidėti taisyti paraiškas Poledinė ežerinių stintelių žvejyba tinklais 
sukant bobas Lūšių ežere ir Margučių marginimas šeimoje: ketvirtos kartos tradicija ir svarstyti jas 
pakartotinai per kitą komisijos posėdį 2021 m. pradžioje. Balsų dauguma nutarta atidėti paraiškas 
Tradicinės respublikinės ristūnų žirgų lenktynės ir Malūninkystė taisyti bei siūlyti teikėjams iš naujo jas 
teikti po metų. Sekretoriato kultūros programų vadovė ir Sąvado komisijos narė Milda Valančiauskienė 
vertino 4 vertybių kandidatūras. Sprendimai dėl visų svarstytų vertybių priimti po bendrų aptarimų ir 
bendru sutarimu.  
 

5.5.  UNESCO Konvencija dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo (2005) 
 
UNESCO Konvencijos dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo tarpvyriausybinio komiteto 13-

oji sesija 
 

Vasario 11–14 d. Paryžiuje, UNESCO būstinėje, vyko UNESCO Konvencijos dėl kultūros raiškos 
įvairovės apsaugos ir skatinimo tarpvyriausybinio komiteto 13-oji sesija. Komitetas svarstė Tarptautinio 
kultūros įvairovės fondo (į kurį laisvanoriškus mokesčius moka ir Lietuva) biudžeto klausimus, patvirtino 
10 besivystančių šalių projektų, skirtų kultūros raiškai, kūrybinėms industrijoms skatinti, diskutavo apie 
Konvencijos įgyvendinimo stebėsenos ir periodinių ataskaitų poveikį, pabrėžė menininko statuso 
stiprinimo bei vystomojo bendradarbiavimo kultūros sektoriuje būtinybę, tarptautinių prekybos sutarčių, 
numatančių išskirtines sąlygas kultūros produktams ir paslaugoms, naudą, bei nevyriausybinių 
organizacijų įtraukties į kultūros valdymo procesus svarbą. Taip pat vyko renginių ir diskusijų programa 
„Create/2030“, skirta darniam vystymuisi ir kultūrinio turinio iššūkiams skaitmeninėje aplinkoje. 
 

UNESCO Konvencijos dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo įgyvendinimo Lietuvoje 
periodinė ataskaita 

 
2019 m. pabaigoje Sekretoriatas kreipėsi į Kultūros ministeriją, prašydamas sudaryti Kultūros 

ministerijos vadovaujamą darbo grupę UNESCO Konvencijos dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir 
skatinimo įgyvendinimo Lietuvoje periodinei ataskaitai už laikotarpį nuo 2016 iki 2019 m. rengti ir 
koordinuoti. Konvencijos šalys narės, rengiančios periodines ataskaitas, skatinamos suburti 
tarpinstitucines darbo grupes, įtraukiant platų suinteresuotų organizacijų ir veikėjų ratą bei 

http://www.nordicsafeguardingpractices.org/
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konsultuojantis su nevyriausybinėmis organizacijomis. Periodinėse ataskaitose pateiktos šalių narių 
gerosios patirtys ir praktikos įtraukiamos į pasaulines ataskaitas (trečioji pasaulinė ataskaita 
„Re|Formuojant kultūros politiką“ (Re|Shaping Cultural Policies) bus išleista ir pristatyta Konvencijos 
šalių narių konferencijoje 2021 metais). 

Sausio 21 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-34 patvirtinta tarpinstitucinė darbo grupė periodinei 
3-iojo ciklo ataskaitai (2012, 2016, 2020) parengti. Darbo grupės pirmininke paskirta kultūros 
viceministrė Gintautė Žemaitytė, sekretore – Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda 
Valančiauskienė. 2020 m. surengti du darbo grupės posėdžiai, vyko nuotolinės konsultacijos. 

Lietuvos ataskaita pateikta UNESCO rugsėjo 30 dieną. Joje reikšmingomis kultūros politikos 
priemonėmis įvardinti: 2019 m. patvirtinta Lietuvos kultūros politikos strategija, Kultūros pasas, Kultūros 
ministerijos priemonės, skirtos žiniasklaidos sektoriui, bendradarbiavimui su visuomene per Kultūros 
ministerijos patariamąsias tarybas, kultūrinei atskirčiai šalies regionuose mažinti, kultūros 
tarptautiškumui, Baltijos kultūros fondo įsteigimas. Ataskaitoje pateikta informacija apima ir Lietuvos 
nevyriausybinių organizacijų 2016–2019 m. vykdytas svarbiausias veiklas, programas ir priemones. 
Ataskaitoje taip pat įvardinti iššūkiai vystomojo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo, lyčių 
lygybės, glaudesnio pilietinės visuomenės įsitraukimo į kultūros politikos formavimo procesus srityse. 

Rengiant šią periodinę ataskaitą buvo naudojamasi informacija ir duomenimis, kuriuos 
pateikė Kultūros, Užsienio reikalų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos kultūros taryba, 
Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros institutas, Lietuvos statistikos departamentas, Intelektinės 
nuosavybės apsaugos centras, Nacionalinė kūrybinių ir kultūros industrijų asociacija, Asociacija „Dizaino 
forumas“, MO muziejus, Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“, „Kaunas – Europos kultūros 
sostinė“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, 
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Valstybinė mokesčių inspekcija, Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondas, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas. 

Informacija apie ataskaitą ir visas ataskaitos tekstas paskelbti Kultūros ministerijos ir Sekretoriato 
interneto svetainėse: https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/unesco-pateiktoje-lietuvos-ataskaitoje-
akcentuojami-kulturos-politikos-pokyciai; https://unesco.lt/images/Lithuania_QPR_30-09-2020.pdf 
 

5.6.  UNESCO Konvencija prieš dopingo vartojimą sporte (2005) 
 

Spalio 4 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir VšĮ Antidopingo agentūra pateikė atsakymus į 
UNESCO Dopingo pašalinimo iš sporto fondo komiteto klausimyną, kuriuo siekiama surinkti informaciją, 
su kokiais iššūkiais kovoje su dopingu susiduria valstybės. Ši apžvalga siejama su Antidopingo fondo 
2020–2025  m. veiklos plano atnaujinimu. 

Spalio 13–16 d. VšĮ Antidopingo agentūros direktorė Rūta Banytė dalyvavo regioninėse 
konsultacijose Konvencijos valstybėms narėms. Diskusijos buvo skirtos dviem svarbiausioms temoms, 
susijusioms su COVID-19 pandemija: valstybių narių įsipareigojimų įgyvendinimo tęstinumui bei 
priemonėms ir mechanizmams kovai su dopingu pastiprinti. 

Išplatintas ir paskelbtas atnaujintas Draudžiamų medžiagų ir metodų sąrašas (galioja nuo 2021 m. 
sausio 1 d.). 

Lapkričio 27 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir VšĮ Antidopingo agentūra pateikė Lietuvos 
atsakymus į klausimyną dėl Konvencijos įgyvendinimo gairių ir Konvencijos nesilaikymo pasekmių tvarkos 
aprašo projekto; Švietimo, mokslo ir sporto ministerija taip pat pateikė atsakymą UNESCO fizinio 
švietimo kokybės ministerijų lygio apžvalgai. 

Gruodžio 23 d. gautas Konvencijos fondo sekretorės Marcellinos Dally patvirtinimas ir padėka 
Lietuvai už sumokėtą savanorišką metinį įnašą, sudarantį 1 proc. nuo valstybės bendrojo įnašo į UNESCO 
reguliarųjį biudžetą, į Fondą, skirtą dopingo pašalinimui iš sporto. Šis Fondas, įsteigtas įgyvendinant 
UNESCO Konvencijos dėl dopingo nevartojimo sporte 17 str., yra skirtas remti valstybių – Konvencijos 
narių projektus, kuriais siekiama stiprinti valstybių pajėgumus Konvencijai įgyvendinti. Nuo 2008 m. 
Fondas finansavo apie 100 nacionalinių ir regioninių projektų (4,2 mln. JAV dol.), ypatingą dėmesį 

https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/unesco-pateiktoje-lietuvos-ataskaitoje-akcentuojami-kulturos-politikos-pokyciai
https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/unesco-pateiktoje-lietuvos-ataskaitoje-akcentuojami-kulturos-politikos-pokyciai
https://unesco.lt/images/Lithuania_QPR_30-09-2020.pdf
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skirdamas besivystančių valstybių viešojo sektoriaus institucijų pajėgumams kovoje su dopingo vartojimu 
didinti. Lietuva Fondo paramą taip pat yra gavusi. 2016 m. Lietuvos antidopingo agentūra pristatė šio 
fondo lėšomis sukurtą elektroninę mokymosi platformą „bedopingo.lt“. Po 2018 m. Fondo išorinio 
vertinimo buvo parengtos rekomendacijos bei nustatyti nauji Fondo prioritetai, siekiant geresnio 
Konvencijos matomumo bei paties Fondo veiklos efektyvumo. 
 

5.7.  Pasaulinė aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo konvencija (2019) 
 

UNESCO Generalinės konferencijos 40-ojoje sesijoje buvo priimta Pasaulinė aukštojo mokslo 
kvalifikacijų pripažinimo konvencija. Sprendimas apibendrino ketverius metus trukusį Konvencijos kūrimo 
procesą, kuriame aktyviai dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguotos Studijų kokybės 
vertinimo centro specialistės Kristina Sutkutė ir Rima Žilinskienė. Vienas iš susitikimų, kuriame nuotoliniu 
būdu dalyvavo Lietuvos atstovės, vyko kovo 18–22 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje. Konvencija – ilgai 
laukta tarptautinė priemonė reaguojant į tarptautines aktualijas, pabėgėlių, išvietintų žmonių srautus, 
bendrai išaugusį studentų mobilumo poreikį pasaulyje. Artimiausiu metu UNESCO kreipsis į valstybes 
nares, kviesdama pradėti Konvencijos ratifikavimo procesą. 
 

5.8.  UNESCO Rekomendacija dėl istorinio urbanistinio kraštovaizdžio (2011) 
 

Bendradarbiaujant su Valstybine kultūros paveldo komisija, inicijuotas tyrimas dėl UNESCO 
Rekomendacijos dėl istorinio urbanistinio kraštovaizdžio, siekiant parengti įgyvendinimo priemones ir 
rekomendacijas dėl šio dokumento integravimo į nacionalinę teisę. Ši Rekomendacija yra traktuojama 
kaip priemonė pasaulio paveldo vertybių valdymui, istorinei urbanizuotai aplinkai saugoti, vystyti ir 
plėtoti, derinant kultūrines, ekonomines, socialines reikmes, atsižvelgus į miestų modernizavimo 
poreikius ir JT Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. tikslus.  

Sekretoriatas, inicijuodamas šio klausimo svarstymą, teikė paaiškinimus ir siūlymus, siejamus su 
Rekomendacijos nuostatų įgyvendinimu ir jų veikimo galimybėmis Lietuvos paveldosaugos srityje. 
Balandžio 3 d. nuotoliniu būdu įvyko Valstybinės kultūros paveldo komisijos posėdis, kuriame nagrinėtos 
Rekomendacijos nacionalinio įgyvendinimo priemonės bei parengtas jų projektas. 
 

5.9.  UNESCO Rekomendacija dėl atvirojo mokslo (planuojama priimti 2021) 
 

2019 m. UNESCO Generalinės konferencijos 40-ojoje sesijoje priimtas sprendimas iki 41-osios 
sesijos parengti UNESCO Rekomendacijos dėl atvirojo mokslo projektą. COVID-19 pandemija išryškino 
neatidėliotinos atviros prieigos prie mokslinių duomenų svarbą bei šiuo požiūriu suvienijo tarptautinę 
mokslinę bendruomenę, sprendimų priėmėjus bei pilietinę visuomenę, nes tik tokiu būdu gali būti 
suvaldytas epidemijos protrūkis bei geriau prognozuojamos panašios krizės ateityje. Įgyvendindama 
Generalinės konferencijos sprendimą, UNESCO inicijavo keletą veiksmų, įskaitant nacionalines 
konsultacijas dėl Rekomendacijos turinio, kvietimą valstybėms narėms skirti nacionalinius koordinatorius 
dokumento kūrimo procesui, taip pat patariamojo komiteto iš valstybių deleguotų specialistų steigimą.  

Iki birželio 15 d. UNESCO kvietė valstybes nares dalyvauti plačioje ir įtraukioje diskusijoje apie 
atvirąjį mokslą, pildant elektroninį klausimyną (https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-
science). Sekretoriatas išplatino šį kvietimą suinteresuotoms institucijoms.  

Birželio 11 d. Sekretoriatas informavo UNESCO apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
sprendimą nacionalinio koordinatoriaus funkcijai įgalioti Studijų, mokslo ir technologijų departamento 
Mokslo skyriaus vyriausiąją specialistę Aušrą Gribauskienę, kuri ir koordinavo Lietuvos atsakymą į 
nacionalinių diskusijų apie atvirąjį mokslą klausimyną. Ji taip pat tapo UNESCO Atvirojo mokslo 
patariamojo komiteto (UNESCO Open Science Advisory Committee) nare (atstovauja Rytų Europos 
rinkiminei grupei). Pirmasis komiteto susitikimas nuotoliniu būdu įvyko liepos 16–17 dienomis. 

https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science
https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science


13 

 

Rugsėjo 24 d. UNESCO nuotoliniu būdu organizavo regionines konsultacijas „Rytų Europos regiono 
indėlis į UNESCO Rekomendaciją dėl atvirojo mokslo“. Jose dalyvavo Aušra Gribauskienė. Konsultacijos 
yra regioninių susitikimų dalis, suteikusi galimybę Rytų Europos mokslininkams, švietimo politikos 
atstovams ir kitiems suinteresuotiems asmenims teikti pastabas ir pasiūlymus rengiamam dokumentui. 

Spalio 19 d. UNESCO nuotoliniu būdu organizavo informacinį susitikimą, skirtą pristatyti darbo 
grupės pažangą kuriant UNESCO Rekomendaciją dėl atvirojo mokslo. Gruodžio 23 d. Aušra Gribauskienė 
pateikė nacionalines pastabas pirmajam Rekomendacijos projektui. Su juo galima susipažinti 
https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science. 
 

5.10. UNESCO Rekomendacija dėl etinių principų, susijusių su dirbtiniu intelektu (planuojama 
priimti 2021) 

 
Sprendimas kurti naują tarptautinę priemonę priimtas 2019 m. vykusioje UNESCO Generalinės 

konferencijos 40-oje sesijoje, kur numatyta tokio dokumento projektą parengti per dvejus metus ir 
pateikti tvirtinti UNESCO Generalinės konferencijos 41-oje sesijoje (2021 m. rudenį). Planuojami keli 
pasirengiamieji veiksmai, kurių vienas yra ad hoc darbo grupės, kuriai bus pavesta kurti šio dokumento 
projektą, suformavimas, todėl kreiptasi į valstybes nares, kviečiant pasiūlyti ekspertų kandidatūras darbo 
grupei. Po konsultacijų su įvairiomis institucijomis ir šios srities specialistais, Sekretoriatas sausio 13 d. 
persiuntė Nuolatinei atstovybei dviejų Lietuvos ekspertų – doc. dr. Sauliaus Amilevičiaus ir doc. dr. Viliaus 
Dranseikos – kandidatūras į minėtą darbo grupę. Lietuvos ekspertai nebuvo pasirinkti. 

Rekomendacijos projektas buvo rengiamas 2020 m. įvairiomis formomis. Liepos 27–29 d. UNESCO 
antros kategorijos Tarptautinis dirbtinio intelekto tyrimų centras Slovėnijoje surengė regionines 
konsultacijas, kuriose Lietuvai atstovavo Lietuvos valstybinių studijų ir mokslo bei tyrimų institucijų 
ekspertai: akad. prof. Laimutis Telksnys, akad. prof. Raimondas Čiegis, doc. dr. Darius Amilevičius ir doc. 
dr. Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė. 

Rugsėjo 17 d. gautame UNESCO generalinės direktorės kreipimesi taip pat buvo prašoma inicijuoti 
plačią nacionalinę diskusiją dėl Rekomendacijos turinio projekto ir apibendrintą nacionalinę poziciją 
pateikti UNESCO iki gruodžio 31 dienos. Šį procesą koordinavo Užsienio reikalų ministerija. Jungtinis 
atsakymas, dėl kurio pastabas kartu su kitomis institucijomis teikė ir Nacionalinė komisija bei 
Sekretoriatas, UNESCO pateiktas gruodžio 23 dieną. 

Lapkričio 24 d. UNESCO nuotoliniu būdu organizavo aukšto lygio susitikimą dirbtinio intelekto 
etikos tema ir pristatė skirtingas profesines ir regionines perspektyvas naujausių dirbtinio intelekto 
plėtotės ir jos etinių iššūkių aspektu. Susitikime dalyvavo Sekretoriato atstovės.  

UNESCO Tarptautinis dirbtinio intelekto centras Slovėnijoje taip pat inicijavo nacionalinių 
koordinatorių Europos regiono bendradarbiavimui dirbtinio intelekto plėtotės ir su tuo susijusių klausimų 
srityje tinklą. Suderinus tarp institucijų Centrui pateiktos Lietuvos mokslo tarybos atstovo Artūro 
Kaklausko ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovo Arūno Mark kandidatūros. 
 

5.11. Konvencija dėl aukštojo mokslo studijų, diplomų ir laipsnių pripažinimo Europos regiono 
šalyse 

 
Spalio 2 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija UNESCO pateikė periodinę Konvencijos 

įgyvendinimo ataskaitą. 
 

5.12. Jungtinis Tarptautinio bioetikos komiteto ir Pasaulinės mokslo ir technologijų etikos 
komisijos kreipimasis 

 
Balandžio 7 d. UNESCO Tarptautinis bioetikos komitetas (International Bioethics Committee, IBC) ir 

Pasaulinė mokslo ir technologijų etikos komisija (The World Commission on the Ethics of Scientific 
Knowledge and Technology, COMEST) paskelbė bendrą kreipimąsi į UNESCO valstybių narių sprendimų 

https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science%22%20%5Ct%20%22_blank
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priėmėjus, ypač sveikatos apsaugos srityje, taip pat plačiąją visuomenę, siekdami atkreipti dėmesį į 
svarbius etinius aspektus, su kuriais susiduriama pasaulinės kovos su COVID-19 pandemija metu. 
Kreipimesi  akcentuojama svarba pandemijos metu pripažinti ypatingą skurdo, diskriminacijos, 
prievartos, ligų, ribotos autonomijos ar funkcionalumo, amžiaus, negalios, rasizmo, įkalinimo, migracijos 
ir kitų specifinių sunkumų paveiktų žmonių grupių pažeidžiamumą. UNESCO teigia, kad kovai su 
pandemija reikalingas visų bendras pripažinimas jau egzistuojančių ir naujai atsirandančių pažeidžiamųjų 
grupių tam, kad sveikatos ir socialinės apsaugos politika nė vieno nepaliktų nuošalyje. 

Pandemija išryškino valstybių tarpusavio priklausomybę apsirūpinant apsaugos priemonėmis, 
formuojant visuomenės sveikatos politiką bei skatinant aukščiausių standartų mokslinius tyrimus. 
Kreipimesi skatinama valstybes įveikti blogėjančias pažeidžiamumo sąlygas ir vystyti tam skirtas 
strategijas. Ekspertai kreipėsi į vyriausybes ir tarptautinę bendruomenę, skatindami imtis skubių veiksmų 
solidarumo dvasioje, teikiant pagalbą besivystančioms valstybėms. Tokioje neatidėliotinoje situacijoje 
politiniai sprendimai turi būti grindžiami mokslo žiniomis ir etiniais principais. Stigmatizacijos ir 
diskriminacijos turi būti išvengta siekiant užtikrinti veiksmingas visuomenės sveikatos priemones, o 
moksliniai tyrimai bei sveikatos priemonės turi peržengti politines, geografines ir kultūrines skirtis. 

Sekretoriatas persiuntė dokumentą Sveikatos apsaugos ministerijai bei Lietuvos bioetikos 
komitetui ir paskelbė savo svetainėje: https://en.unesco.org/news/unesco-experts-urge-collective-
responsibility-protect-vulnerable-persons-global-battle-against. 
 

5.13. UNESCO Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo 
uždraudimo priemonių konvencija (1970) 

 
1970 m. Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo 

priemonių konvencijos valstybių narių pagalbinio komiteto 8-oji sesija 
 

Spalio 27–28 d. vyko pusiau nuotolinė 1970 m. Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir 
nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos valstybių narių pagalbinio komiteto 8-
oji sesija. Lietuva nėra šio komiteto narė, tačiau sesijoje stebėtojo teisėmis dalyvavo Konvencijos 
nacionalinė koordinatorė Neringa Dargytė (Kultūros ministerija), Nuolatinės atstovybės atstovai ir 
Sekretoriato komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė. Komiteto pirmininku išrinktas 
Ekvadoro nuolatinis atstovas prie UNESCO, jo pavaduotojais tapo Egipto ir Irano atstovai, biure taip pat 
yra Nyderlandų ir Dramblio Kaulo Kranto atstovai, o pranešėjo pareigos patikėtos Rusijos diplomatui. 

UNESCO generalinės direktorės pavaduotojas kultūros klausimais Ernesto Ottone pažymėjo, kad 
dėl  COVID-19 pandemijos neteisėta kultūros vertybių prekyba internetu išaugo, todėl valstybėms tampa 
dar svarbiau ne tik prisijungti prie Konvencijos, bet ir ją įgyvendinti. Pripažinta, jog būtina padidinti ir 
pertvarkyti žmogiškuosius išteklius UNESCO sekretoriate, nes esant tokiam darbo krūviui, nuolatinių jo 
darbuotojų nepakanka. 

Daugiausiai debatų kilo svarstant priemones, kurios sustiprintų kovą su neteisėta prekyba kultūros 
vertybėmis. Nutarta, kad UNESCO sekretoriatas parengs klausimyną valstybėms narėms apie veiklos 
gairių įgyvendinimą ir kitame pagalbinio komiteto posėdyje pateiks šios apklausos ataskaitą. Daug 
nesutarimų kilo dėl generalinės direktorės viešųjų pareiškimų, kuriuos organizacijos vadovas turėtų 
skelbti kultūros vertybių pagrobimo atvejais. Iš esmės dėl tokios priemonės buvo nuspręsta UNESCO 
Generalinės konferencijos 40-ojoje sesijoje, bet UNESCO sekretoriatas iki šiol neparengė tam skirtų 
kriterijų ir tvarkos, todėl tam buriama darbo grupė, kuri bus sudaryta iš pagalbinio komiteto narių. 
Pasidžiaugta dėl pastangų įtraukti žiniasklaidą ir socialinius tinklus skleidžiant informaciją apie kovą su 
nelegalia prekyba kultūros vertybėmis. Siūlyta šviesti žurnalistus ir jiems rengti mokymo sesijas. 

Kita pagalbinio komiteto sesija vyks 2021 m. gegužės 19–20 d., jos prioritetinės temos išliks tos 
pačios: lėšų rinkimo strategija, inventorizacijos, deramo patikrinimo (due diligence) ir kilmės 
(provenance) klausimai bei žiniasklaidos įtraukimas. 
 

https://en.unesco.org/news/unesco-experts-urge-collective-responsibility-protect-vulnerable-persons-global-battle-against
https://en.unesco.org/news/unesco-experts-urge-collective-responsibility-protect-vulnerable-persons-global-battle-against
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Tarptautinė konferencija „Kultūros paveldas ir daugiašališkumas: regioninės ir tarptautinės kultūros 
paveldo apsaugos strategijos“ 

 
Lapkričio 16–18 d. Berlyne surengta nuotolinė tarptautinė konferencija „Kultūros paveldas ir 

daugiašališkumas: regioninės ir tarptautinės kultūros paveldo apsaugos strategijos“ (Cultural Heritage 
and Multilateralism: Regional and International Strategies for the Protection of Cultural Heritage) 
(https://en.unesco.org/news/celebrate-50-years-fight-against-illicit-trafficking), skirta 1970 m. UNESCO 
Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių 
konvencijos 50-mečiui. Ją organizavo Vokietijos užsienio reikalų ministerija, 2020 m. liepos 1 d. Vokietijai 
pradėjus pirmininkauti ES Tarybai, UNESCO, Europos Komisija ir Europos Taryba. Tarptautinių 
organizacijų atstovai, akademinė bendruomenė, politikai ir pilietinės visuomenės atstovai susirinko 
aptarti kovos su prekyba kultūros vertybėmis ir paveldo apsaugos mechanizmus. Konferencijoje 
pabrėžta, kad 30 proc. visų UNESCO valstybių narių vis dar nėra prisijungusios prie šios Konvencijos. 
Diskutuota apie kultūros svarbą bendruomenėms: bendruomenė be kultūros paveldo negali suvokti ją 
vienijančios istorijos ir vertybių, todėl šiuo metu vis dažniau kultūros naikinimas yra naudojamas kaip 
karo įrankis siekiant sunaikinti bendruomenes. Tarptautinio baudžiamojo teismo vyriausioji prokurorė 
Fatou Bom Bensouda išpuolius prieš kultūros paveldą įvardijo kaip nusikaltimus prieš žmoniją, nes 
sunaikinus kultūrą, ištrinama žmonių tapatybė. Konferencijoje pripažinta, kad  COVID-19 sąlygomis 
pastebima vis daugiau nelegalios prekybos kultūros vertybėmis. Ekspertai pabrėžė, kad tarptautinė ir 
teisinė sistema gali veikti tik tada, kai ją remia visos valstybės – kultūros paveldas yra pasaulinė 
atsakomybė. Diskutuota ir apie klimato kaitos poveikį kultūros paveldui. Ji kelia didžiulę grėsmę kultūros 
paveldui: vis daugiau energijos prireikia patalpų, kuriose laikomos vertingos meno kolekcijos, aušinimui ir 
sausinimui ir pastebima, jog dar mažai istorinių pastatų yra įdiegę klimato reguliavimo priemones.  
 

5.14. Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijos 1999 m. antrojo 
protokolo komiteto 15-asis susitikimas 

 
Gruodžio 10–11 d. vyko pusiau nuotolinis Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu 

konvencijos 1999 m. antrojo protokolo komiteto 15-asis susitikimas. Jame stebėtojo teisėmis dalyvavo 
Nuolatinės atstovybės atstovai ir Sekretoriato komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė. Šio 
komiteto narėmis yra 12 valstybių narių, jos patvirtino UNESCO sekretoriato parengtą ataskaitą, dalinosi 
idėjomis dėl UNESCO kultūros konvencijų sinergijos, išteklių mobilizavimo Konvencijai ir jos dviem 
protokolams įgyvendinti ir t. t. Tačiau didžiausias dėmesys buvo skirtas Armėnijos (komiteto narė) ir 
Azerbaidžano (komiteto stebėtoja) konfliktui Kalnų Karabache. Jos į darbotvarkės projektą buvo 
įrašiusios po punktą su viena kitą priešinančiu dokumentu. Tad dėl darbotvarkės patvirtinimo komitetas 
buvo įveltas į ilgai trukusį ginčą, vėliau galiausiai susitarta, kad šiuos du dokumentus valstybės atsiimtų, 
tačiau būtų paskelbtas komiteto pareiškimas. Tokį pareiškimą, po kitą dieną vėl kilusių Armėnijos ir 
Azerbaidžano bandymų keisti tekstą, komitetas priėmė. Jame sveikinama UNESCO iniciatyva kuo greičiau 
nusiųsti techninę misiją, kuri susijusioms šalims pritariant įvertintų visų formų kultūros vertybių būklę, 
kad būtų apsaugotas paveldas. UNESCO paraginta dirbti su protokolo šalimis ir kitais suinteresuotais 
partneriais, kad būtų sukurtos sąlygos tokiai misijai, o jos metu atliktas vertinimas prisidėtų kuriant 
pagrindą pažangiems ir visapusiškiems atstatymo ir plėtros veiksmams.  
 

6. Dalyvavimas kituose tarptautiniuose renginiuose 
 

6.1.  UNESCO Tarptautinių vietos kalbų metų valdymo komiteto susitikimas 
 

Gegužės 6 d. vyko nuotolinis UNESCO Tarptautinių vietos kalbų metų valdymo komiteto 
susitikimas. Stebėtojų teisėmis jame dalyvavo Nuolatinės atstovybės atstovai ir Sekretoriato 
komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė. Susitikime aptarti pernai vykę Tarptautiniai 

https://en.unesco.org/news/celebrate-50-years-fight-against-illicit-trafficking
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vietos kalbų metai, būsimojo Vietos kalbų dešimtmečio 2022–2032 valdymo strategija bei tvarkaraštis, 
pagal kurį bus rengiamas veiksmų planas, jau parengta Tarptautinius kalbų metus apžvelgianti Los Pinos 
deklaracija, išplatinta gegužės pabaigoje. 

Susitikime informuota apie vykstantį vidinį ir išorinį buvusių Vietos kalbų metų vertinimą. 
Planuojama, kad išorinis vertinimas bus parengtas 2021 m. vasarį. Pristatyta, kaip bus rengiamas 
Dešimtmečio globalus veiksmų planas, dėl pasiūlymų jam vasarą bus kreipiamasi į visus suinteresuotus 
veikėjus ir į valstybes nares, o pirminį plano projektą tikimasi turėti spalį. Taip pat informuota apie 
ketinimus steigti Dešimtmečio fondą. Šiuo metu atliekama jo steigimo galimybių studija. Pastebėta, kad 
Tarptautinių metų pagrindinės finansinės rėmėjos buvo valstybės narės, dešimtmečiui bus siekiama 
pritraukti daugiau lėšų iš verslo, finansinių institucijų. 

Dabar veikiantis valdymo komitetas sudarytas iš 18 narių (6 valstybių narių, 3 JT atstovų, 7 vietos 
skirtos tautų sociokultūrinių grupių atstovams, UNESCO ir UNDESA), jo mandatas turėtų baigtis iki 
2022 metų. Vietoj šio komiteto bus steigiamas naujas Dešimtmečio valdymo komitetas. Pristatyti trys 
scenarijai: palikti tą pačią struktūrą (18 narių) su rotacijos (kas dvejus metus) galimybe; išplėsti komitetą 
(iki 32) su rotacijos galimybe (kas dvejus metus), išplėsti komitetą iki 36 narių su rotacijos galimybe (kas 
dvejus metus). Susitikime nepasiekta vienos nuomonės šiuo klausimu, todėl UNESCO sekretoriatas, 
atsižvelgęs į pareikštas nuomones, pasirengęs kitam valdymo komiteto susitikimui, vyksiančiam birželio 
pabaigoje arba liepos pradžioje, pateikti ketvirtą pasiūlymą.  

Po šio Tarptautinių vietos kalbų metų valdymo komiteto susitikimo kartu su Komisijos nare, 
kultūros viceministre Gintaute Žemaityte buvo svarstoma dėl galimo Lietuvos įsitraukimo į šią programą. 
 
Susitikimas dėl galimybės Lietuvai dalyvauti UNESCO Vietos kalbų dešimtmečio (2022–2032) programoje 

 
Liepos 23 d. Sekretoriate įvyko susitikimas su UNESCO Komunikacijos ir informacijos sektoriaus 

Programų specialiste Irmgarda Kašinskaite-Buddeberg, kuri aktyviai dalyvauja šios programos 
parengiamajame darbe. Susitikime dalyvavo Sekretoriato generalinė sekretorė Asta Junevičienė ir 
komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė. Prieita prie išvados, kad optimaliausias ir 
vertingiausias dalyvavimas būtų Lietuvai įsijungti į šios programos Patariamąją grupę. Tai politinis 
patariamasis organas, kuriame dalyvauja ir šalies ekspertas (-ai), ir valstybių narių atstovybės prie 
UNESCO. Tokiu atveju tiesiogiai dalyvaujama derinant Kalbų dešimtmečio turinį, gerai jaučiamas globalus 
šios temos pulsas. Kita galimybė būtų prisijungti prie ad hoc grupės, kuri vienija ekspertus, patariančius 
dėl programos turinio. Šioje grupėje yra sukurti teminiai pogrupiai: kalbų technologijų, globalios 
komunikacijos ir pan. Grupė planuoja dirbti iki 2021 m. sausio pabaigos. 2021 m. kovo mėn. turėtų būti 
patvirtintas dešimtmečio planas, tuomet geriau bus matyti, kur ir kaip Lietuva galėtų dalyvauti, 
siūlydama savo temas. Susitikime buvo aptartos galimybės Vietos kalbų dešimtmečio vietinius ir 
tarptautinius renginius organizuoti Lietuvoje, iš UNESCO gavus leidimą naudoti dešimtmečio logotipą. 
Pagrindinė kliūtis – renginių finansavimas. Susitikime taip pat apsvarstyta galimybė siūlyti suburti 
ekspertų grupę, kuri galėtų plėtoti šią temą ne tik lingvistiniu aspektu, tačiau ir iš žmogaus teisių, 
sveikatos, įdarbinimo ir kitų paslaugų perspektyvos. Visa šia informacija pasidalinta su Komisijos nare, 
kultūros viceministre Gintaute Žemaityte. 
 

6.2.  Tarptautinis vebinaras „COVID-19 ir saviraiškos laisvė“ 
 

Sekretoriatas gavo ir išplatino kvietimą dalyvauti vebinare „COVID-19 ir saviraiškos laisvė“, 
skirtame aptarti iššūkius saviraiškos laisvei, prieigai prie informacijos, privatumui ir žmogaus teisėms, 
kuriuos kelia vyriausybių patvirtintos priemonės dėl COVID-19 pandemijos. Vebinarą, kuris vyko birželio 
22 d., surengė UNESCO kartu su Bonavero žmogaus teisių institutu, „Reuters“ žurnalistikos studijų 
institutu, Oksfordo universiteto tyrimų centrais. Jis buvo skirtas valstybių sprendimų priėmėjams, 
tarptautinėms organizacijoms, mokslininkams, studentams ir nevyriausybinėms organizacijoms. 
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6.3.  Tarptautinis vebinaras „Kovojant su nelegaliu kultūros vertybių gabenimu COVID-19 
pandemijos metu – nelegalūs kasinėjimai ir internetinė prekyba“ 

 
Sekretoriatas gavo ir išplatino kvietimą birželio 26 d. dalyvauti vebinare, kuris surengtas artėjant 

1970 m. Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo 
priemonių konvencijos 50-mečiui. Vebinarą organizavo UNESCO, tarptautinė kriminalinės policijos 
organizacija INTERPOL, Pasaulinė muitinių organizacija ir Tarptautinis privatinės teisės unifikavimo 
institutas (UNIDROIT). Šiame ekspertų susitikime diskutuota, kaip pandemijos sąlygomis kovojama su 
nelegaliu kultūros vertybių grobstymu, jų nelegaliu gabenimu bei internetine prekyba. Vebinaras buvo 
skirtas valstybių sprendimų priėmėjams, tarptautinėms organizacijoms, mokslininkams, studentams ir 
nevyriausybinėms organizacijoms. 
 

6.4.  UNESCO vebinaras „Kaip archyvai, bibliotekos ir muziejai gali padėti kovoje su 
dezinfodemija COVID-19 pandemijos aplinkybėmis?“ 

 
Sekretoriatas gavo ir išplatino kvietimą rugpjūčio 27 d. dalyvauti UNESCO vebinare „Kaip archyvai, 

bibliotekos ir muziejai gali padėti kovoje su dezinfodemija COVID-19 pandemijos aplinkybėmis?“. Savo 
įžvalgomis, atliktų tyrimų rezultatais dalinosi penki pranešėjai: Tarptautinės archyvų tarybos generalinė 
sekretorė Anthea Seles, Ilinojaus universiteto lektorė Anna Kozlowska, Meksikos nacionalinio 
universiteto profesorius Jonathan Hernandes Perez, IMPACTS tyrimų ir vystymo analitikė Colleen 
Dilenschneider, Sultono Kabuso universiteto docentas Ali Saif Al-Aufi, vebinarą moderavo UNESCO 
Dokumentinio paveldo skyriaus vedėjas Fackson Banda. Vebinare buvo pripažinta, kad griežtų ribojimų 
sąlygomis dėl COVID-19 pandemijos ir nepaprastai išaugusios dezinformacijos įvairiose medijose 
atminties institucijų, kaip patikimų žinių šaltinių, vaidmuo tapo labai reikšmingas, tačiau pasaulio 
regionuose labai skirtingai pavyksta susidoroti su naujais iššūkiais. Vebinare dalyvavo daugiau nei 200 
dalyvių iš viso pasaulio. 
 

6.5.  UNESCO renginiai minint Tarptautinę visuotinės prieigos prie informacijos dieną 
 

Sekretoriatas gavo ir išplatino kvietimą dalyvauti Tarptautinės visuotinės prieigos prie informacijos 
dienos proga UNESCO organizuojamuose nuotoliniuose renginiuose apie prieigą ir teisę į informaciją 
COVID-19 pandemijos sąlygomis. Rugsėjo 28–30 d. surengti 7 debatai ir seminarai, juose aptartos tokios 
aktualios temos, kaip prieiga prie informacijos, informacijos skaidrumas ir atvirumas, dezinformacija, 
informacija ir darnaus vystymosi tikslai, informacinis raštingumas ir jaunimas, informacija ir atviras 
mokslas. Aukšto lygio renginyje „Prieiga prie informacijos: gyvybių gelbėjimas, pasitikėjimo kūrimas, 
vilties suteikimas!“ (Access to Information: Saving lives, Building Trust, Bringing Hope!) dalyvavusi 
UNESCO generalinė direktorė pažymėjo, kad šiuo pandemijos laiku prieiga prie tikslios informacijos, jos 
skaidrumas ir kova su dezinformacija gali išgelbėti gyvybes, todėl turi būti pripažinta tarptautinės 
bendruomenės gerbiama tvarios plėtros norma. Lietuva – viena iš šio sumanymo finansinių rėmėjų, o 
vienas iš pagrindinių šių renginių organizatorių – Marius Lukošiūnas, Žodžio laisvės ir žiniasklaidos plėtros 
skyriaus programos specialistas UNESCO Komunikacijos ir informacijos sektoriuje. Plačiau apie renginius: 
https://en.unesco.org/commemorations/accesstoinformationday/. 
 

6.6.  UNESCO Pasaulinė medijų ir informacinio raštingumo savaitė  
 

Spalio 24–31 d. UNESCO Komunikacijos ir informacijos sektorius ir Korėjos Respublika surengė 
nuotolinę 10-ąją kasmetinę Pasaulinę medijų ir informacinio raštingumo (MIL) savaitę tema 
„Pasipriešinimas dezinfodemijai: medijų ir informacinis raštingumas visiems“ (Resisting Disinfodemic: MIL 
for everyone, by everyone), atspindinčia pastarojo laiko aktualijas. Konferencijoje aptarti svarbiausi su 
MIR tematika susiję klausimai, iškeltos problemos, pristatyti leidiniai. Pagrindinės konferencijos temos: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=59992
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=59992
https://www.interpol.int/en
https://en.unesco.org/commemorations/accesstoinformationday/
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medijų ir informacinis raštingumas darnaus vystymosi tikslams, lygiateisiškumui ir taikai įgyvendinti, 
mokymasis visą gyvenimą, kritinis mąstymas, MIR įtaka rinkimų kampanijoms, moksliniams tyrimams, 
geram valdymui, žmogaus teisių gynimui, neformaliam švietimui, saviraiškos laisvė, gebėjimai megzti 
dialogą, MIR ir dezinformacija bei propaganda ir t. t. Dalyviai dalinosi savo gerosiomis praktikomis, 
pavyzdžiui, Serbija parengė žiniasklaidos strategiją bei raštingumo vadovą mokytojams, be to, 
organizuoja raštingumo renginius ir mokymus mokiniams, mokytojams ir tėvams bei visiems kitiems 
suinteresuotiems asmenims. Twitter atstovas pasidalino patirtimi, kaip ši platforma bendradarbiauja su 
UNESCO: šiais metais organizacija gavo 200 000 JAV dol. dotaciją medijų ir informacinio raštingumo 
sklaidai. Be to, Twitter aktyviai kovoja su dezinformacija – platforma pažymi klaidinančią informaciją bei 
skatina žmones prieš pasidalinant informacija pirma ją perskaityti.  

Nuolat šią konferenciją lydinčio Jaunimo forumo metu jaunimo lyderiai pasidalino savo projektais, 
skatinančiais raštingumą. Pavyzdžiui, Shereen Nanish iš Jordanijos savaitgaliais organizuoja pamokas 
pabėgėlių vaikams, kuriose jie gali įgyti žinių apie medijas bei išmokti naudotis išmaniosiomis 
technologijomis. Vis dėlto, buvo pažymėta, jog, norint įtraukti jaunimą, būtina jiems suteikti psichologinę 
ir finansinę paramą bei bendradarbiavimo galimybių.  COVID-19 pandemija sukėlė dezinformacijos 
bangą, bet Saudo Arabijos atstovas pasidžiaugė, jog dėl uždarytų mokyklų ir nuotolinio mokymosi 
jaunimas įgijo daugiau IT žinių. Dalyviai pripažino, jog ši sritis reikalauja daugiau lėšų ir oficialaus 
bendradarbiavimo tarp valstybių ir tarptautinių organizacijų.  

Pristatyta Seulo deklaracija dėl medijų ir informacinio raštingumo visiems: apsauga nuo 
dezinfodemijos (The Seoul Declaration on Media and Information Literacy for Everyone and by Everyone: 
a Defence Against Disinfodemic), kurioje apžvelgiamos šios MIL savaitės diskusijos. 
https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek. 

Šios savaitės renginiuose pakviesti dalyvauti Vytauto didžiojo universiteto UNESCO Medijų ir 
informacinio raštingumo katedra, Vilniaus universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
Komunikacijos fakultetų atstovai, Lietuvos žurnalistų sąjunga, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos 
specialistai, kuriantys strategijas ir jas įgyvendinantys, kaip šią temą plėtoti per bibliotekų tinklą 
Lietuvoje, taip pat „Kurk Lietuvai“ projekto vadovės, kurios Kultūros ministerijai kūrė „Medijų ir 
informacinio raštingumo ugdymo kultūros įstaigose modelį.  
 

6.7.  Tarptautinis renginys „Dokumentinis paveldas pavojuje: skaitmeninio išsaugojimo politikos 
trūkumai“ 

 
Spalio 27 d., minint Pasaulinę audiovizualinio paveldo dieną, UNESCO surengė nuotolinę 

tarptautinę diskusiją „Dokumentinis paveldas pavojuje: skaitmeninio išsaugojimo politikos trūkumai“ 
(Documentary Heritage at Risk: Policy Gaps in Digital Preservation), kurioje dalyvavo daugiau nei 800 
dalyvių iš viso pasaulio. Diskusiją sudarė dvi sesijos: pirmoji buvo skirta kultūrinės tapatybės ir tvarumo 
klausimams, antroje kalbėta apie technologinius sprendimus ir teisines sistemas. Apibendrinta šio 
renginio ataskaita ir rekomendacijos bus paskelbtos 2021 m. pradžioje. Renginyje dalyvavo Nacionalinio 
komiteto „Pasaulio atmintis“ nariai ir Sekretoriato atstovė Miglė Mašanauskienė.  
 

6.8.  Pasaulinė žiniasklaidos laisvės konferencija „Spaudos laisvė  COVID-19 sąlygomis“ 
  

Lapkričio 16 d. Kanada kartu su Botsvana surengė 2-ąją Pasaulinę žiniasklaidos laisvės konferenciją 
„Spaudos laisvė  COVID-19 sąlygomis“ (Media freedom in the time of COVID-19), kurioje žurnalistai, 
žiniasklaidos atstovai, pilietinė visuomenė ir šalių vyriausybės diskutavo apie žiniasklaidos laisvės gynimo 
mechanizmus. Pirmoji konferencija praėjusiais metais surengta Londone. Šias konferencijas organizuoja 
Tarptautinė žiniasklaidos laisvės koalicija, kurią sudaro 37 narės, tarp jų ir Lietuva. Konferencijos metu 
Estijos užsienio reikalų ministras Urmas Reinsalu paskelbė, kad kitais metais Pasaulinė žiniasklaidos 
laisvės konferencija vyks Estijoje. Šių metų renginyje pirmą kartą buvo įteiktas specialus Kanados ir 
Jungtinės Karalystės žiniasklaidos laisvės apdovanojimas, kuris buvo skirtas Baltarusijos žurnalistų 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.unesco.org%2Fcommemorations%2Fglobalmilweek%3Ffbclid%3DIwAR0WZnOekpfuMvashSaqniirLz4nhbBL45d8prPuzVl4ohsJBtgJkQmmaP8&h=AT0LKyCVuzGAD0xQpNQebzqE0XYEa_99-cMft9w8uNsm3tHInz_nG3PtBX9wkW_NLxmZoegDXqBoK57DtKcZBaJKlRHHNBJn4lYOB4rY9BTF9lSqm-6mlsAuYeUA3ChNh38&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2sIhIKiEXfHsefuzT6E4yEH-kUWjv9EtUxoLbMrbh8Yg1oxBmkl2IdTSiV-HFMhgmIM8TsNKP4u4TSU9XGOBDmzIrGAr9HCPW1JMHKszGJC5W8d8IudbVt6Z70q9eeRjQfH2x3O2x4Un3bC-FzMQf2abjfwYMGR6t4PY7nvIyJ8qiuG3gZ9RNy90dDpRxdHybsO0Y
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asociacijai už spaudos laisvės vertybių puoselėjimą. Konferencijoje pasisakė Kanados premjeras Justin 
Trudeau, užsienio reikalų ministras Francois-Philippe Champagne, aukšto lygio Jungtinės Karalystės, 
Botsvanos, tarptautinių organizacijų atstovai, spaudos laisvės teisės ekspertai. Taip pat buvo pristatytas 
Jungtinės Karalystės ir Kanados įsteigtas Pasaulinis žiniasklaidos apsaugos fondas, kuris pirmaisiais 
veikimo metais finansuos 44 iš 110 gautų projektų dėl žurnalistų teisinės apsaugos.  
 

6.9.  UNESCO 2-oji Darnaus vystymosi švietimo konferencija 
 

Sekretoriatas gavo ir išplatino informaciją apie birželio 2–4  d. Berlyne (Vokietijoje) vyksiančią 
UNESCO Darnaus vystymosi švietimo 2-ąją konferenciją. Ji surengta prabėgus dešimčiai metų nuo 1-osios 
konferencijos 2009 m. Bonoje. Kaip ir pirmąją, šią konferenciją rengė UNESCO, bendradarbiaudama su 
Vokietijos Federacijos švietimo ir tyrimų ministerija. Svarbiausias konferencijos darbas – aptarti UNESCO 
inicijuojamos naujos strategijos „Darnaus vystymosi švietimas: siekiant DVT (Darnaus vystymosi 
švietimas iki 2030)“ (Education for Sustainable Development: Towards achieving the SDGs' (ESD for 2030) 
įveiklinimą ir strategijos įgyvendinimo gaires. Naujoji strategija (2020–2030 ) pratęsia Darnaus vystymosi 
švietimo programos veiksmų planą (2015–2019), savo ruožtu pratęsusį JT Darnaus vystymosi švietimo 
dešimtmetį (2005–2014). 

Vasario 20 d. Lietuva informavo UNESCO apie nacionalinę delegaciją, vadovaujamą Švietimo, 
mokslo ir sporto viceministrės prof. dr. Jolantos Urbanovič. Kvietimą teikti paraiškas organizuoti įvairius 
papildomus užsiėmimus konferencijos metu taip pat gavo Lietuvos nevyriausybinės organizacijos, 
teikusios paraiškas UNESCO ir Japonijos įsteigtam Darnaus vystymosi švietimo prizui gauti. Rengiantis 
konferencijai konsultuojantis su Sekretoriatu taip pat parengtos ir pateiktos dviejų informacinių stendų 
paraiškos, kurias inicijavo Lietuvos vartotojų institutas bei Lietuvos paraiškos 2019 m. Darnaus vystymosi 
švietimo prizui autorius – Europos socialinių inovacijų ir verslo institutas.  

Deja, dėl prasidėjusios pandemijos konferencija buvo atšaukta ir perkelta į 2021 m. gegužės 17–
19 d. ir bus organizuojama nuotoliniu būdu.  

Naujoji strategija „Darnaus vystymosi švietimas: siekiant DVT (Darnaus vystymosi švietimas iki 
2030)“ gruodžio 1 d. Europos ir Šiaurės Amerikos regionui nuotoliniu būdu buvo pristatyta susitikime, 
jame dalyvavo nacionalinės UNESCO komisijos narė doc. Dr. Laima Galkutė ir Sekretoriato švietimo ir 
mokslo programų vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė. 
 

6.10. Virtualus ministrų susitikimas COVID-19 ir atvirojo mokslo tema 
 

Kovo 30 d. UNESCO sekretoriatas surengė virtualų ministrų susitikimą COVID-19 ir atvirojo mokslo 
tema. Jame tarp 160 dalyvių iš 120 šalių dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguota 
Mokslo skyriaus vyr. specialistė Aušra Gribauskienė. Pasisakiusieji akcentavo mokslo, inovacijų ir 
technologijų svarbą, būtinybę sutelkti mokslininkus ir politikus bei svarbą pasauliniu mastu dalintis 
informacija užtikrinant prie jos atvirąją prieigą. Šalys pristatė savo veiksmus valdant krizę, kuriant 
politikams patariančių ekspertų darbo grupes, informavo apie finansavimą, kvietimus mobilizuoti 
inovatyvias įmones ir mokslininkus COVID-19 krizei įveikti. Šalims aktualiausi klausimai susiję su COVID-
19 testavimu ir testų gamyba, dalijimasis gydymo patirtimi, epidemiologine situacija, vakcinos kūrimas, 
technologinių sprendimų gaminat plaučių ventiliavimo aparatus paieška, atviroji prieiga prie 
informacijos. Pabrėžta nuotolinio mokymo sprendimų užtikrinimo  ir apskritai įrodymais grįstų sprendimų 
svarba. Pritarta UNESCO iniciatyvai pasauliniu mastu inicijuoti forumą atvirosios prieigos prie mokslinės 
informacijos tema. 

 
6.11. Pasaulinis švietimo susitikimas 

 
Spalio 22 d. daugiau nei 70 valstybių vyriausybių, ministerijų vadovų ir atstovų, švietėjų bei 

tarptautinių partnerių nuotoliniame Pasauliniame švietimo susitikime, organizuotame UNESCO kartu su 
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Ganos, Norvegijos ir Jungtinės Karalystės vyriausybėmis, priėmė deklaraciją, kurioje išreiškiamas tvirtas 
pasiryžimas kitais metais išlaikyti švietimo finansavimo mastą ir planavimo priemones, siekiant apsaugoti 
švietimo sistemą nuo griaunančio COVID-19 poveikio. Joje apibrėžiami švietimo atsigavimui būtini 
veiksmai, kurių turi būti imtasi per ateinančius 15 mėnesių: 1) imtis būtinų veiksmų, kad saugiai ir 
įtraukiai būtų atidarytos mokyklos; 2) remti visus mokytojus, kaip priešakinėse linijose dirbančius, skirti 
rimtą dėmesį jų pasirengimui ir profesiniam tobulėjimui; 3) investuoti į įgūdžių tobulinimą socialinėje-
emocinėje plotmėje, siekiant suteikti kompetencijų naujiems darbams; 4) mažinti skaitmeninę skirtį, 
atribojusią vieną trečdalį pasaulio besimokančiųjų nuo galimybės mokytis. Tam įgyvendinti turi būti 
išsaugotas ir pagal galimybes padidintas švietimo biudžetas. Patvirtinta deklaracija taip pat griežtai 
smerkia pastaruoju metu įvykdytus išpuolius prieš mokytojus, mokinius, mokyklas ir pabrėžia švietimo 
bei mokytojų vaidmenį. 

Savo pasisakymuose ne vienas dalyvis pripažino UNESCO vaidmenį tobulinant pasaulinį švietimo 
procesų, pagalbos koordinavimą, siekiant ketvirtojo darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo pažangos. Tai 
atliepiama ir deklaracijoje, kuri kviečia UNESCO išanalizuoti ir pasiūlyti strategijas, kaip atnaujinti ir 
pagreitinti šią pažangą, sustiprinti programos „Švietimas 2030“ stebėsenos komiteto įgaliojimus sekti ir 
koordinuoti pasaulinį bendradarbiavimą švietime. 

Lietuvai susitikime atstovavo plati delegacija, sudaryta iš Prezidento kanceliarijos, Vyriausybės, 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros, Lietuvos ekspertų UNESCO 
švietimo patariamosiose grupėse, Komisijos atstovų. 

 
6.12. Andoros meno stovykla „Planetos spalvos“ 

 
Vasario 2 d. Sekretoriatas gavo ir dailės studijų krypties aukštojo mokslo įstaigoms Lietuvoje 

išplatino Andoros nacionalinės UNESCO komisijos kvietimą teikti jaunųjų tapytojų kandidatūras liepos 
14–25 d. Andoroje dalyvauti meno stovykloje „Planetos spalvos“. Balandžio 4 d. stovyklos rengėjams 
Andoroje pateikta Vilniaus dailės akademijos tapybos studentės Saulės Šaltytės kandidatūra. Tačiau 
stovykla atšaukta dėl COVID-19 pandemijos. 
 

6.13. Pasaulio kovos menų festivalis Korėjoje 
 

Lapkričio 5 d. gautas kvietimas lietuviškų tradicinių imtynių atstovams 2021 m. dalyvauti Pasaulio 
kovos menų festivalyje Chungcheongbuk-do (Korėjoje). Sekretoriatas persiuntė kvietimą Lietuviškų 
ristynių federacijos prezidentui Tomui Gervei. 
 

6.14. Tarptautinio bioetikos komiteto 27-oji sesija 
 

Gruodžio 17 d. UNESCO nuotoliniu būdu organizavo Tarptautinio bioetikos komiteto 27-ąją sesiją, 
joje dalyvavo Lietuvos bioetikos komiteto pirmininkė Asta Čekanauskaitė. Sesijoje daug dėmesio skirta  
COVID-19 sukeltiems iššūkiams medicinos ir žmogaus teisių etikos srityje įveikti. 
 

6.15. Tarptautinė geologijos mokslų programa 
 

Lapkričio 17–18 d. UNESCO nuotoliniu būdu organizavo Pasaulinio geoparkų tinklo forumą, o 
gruodžio 8–9 d. – UNESCO geoparkų tinklo tarybos susitikimą. Abiejuose renginiuose stebėtojų teisėmis 
dalyvavo Lietuvos geologijos tarnybos atstovai. 

 
6.16. UNESCO programa „Žmogus ir biosfera“ 

 
UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ koordinacinis skyrius nuo rugpjūčio mėn. organizavo 

vebinarų, skirtų tikslinėms temoms (biosferos rezervatų populiarinimo, jaunimo bei vietos bendruomenių 
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įtraukimo temomis ir kt.) ciklą, jame dalyvavo Sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana 
Bugailiškytė-Lideikienė. 

 
6.17. Tarptautinis vebinaras rasizmo, diskriminacijos ir atskirties tema „Įtraukumas COVID-19 

metu“ 
 

Sekretoriatas gavo ir išplatino kvietimą balandžio 24 d. dalyvauti UNESCO tarptautiniame vebinare 
rasizmo, diskriminacijos ir atskirties tema „Įtraukumas COVID-19 metu“. Jame dalintasi patirtimis ir 
ekspertinėmis įžvalgomis apie tai, kokių priemonių imamasi įveikiant krizę pasauliniu bei vietos 
lygmenimis. Svarbiausias dėmesys skirtas socialiniams aspektams bei veiksmams, skirtiems rasizmo ir 
diskriminacijos bangai suvaldyti. Renginys skirtas valstybių sprendimų priėmėjams, tarptautinėms 
organizacijoms, mokslininkams, studentams ir nevyriausybinėms organizacijoms. 

 
6.18. Vebinaras apie jaunimo įtraukimą į Jungtinių Tautų veiklą 

 
Birželio 8 d. Latvijos jaunimo organizacijos „Club the House“ organizavo vebinarą jauniems 

žmonėms apie Jungtines Tautas, kuriame Lietuvos jaunimo bendradarbiavimo UNESCO srityse patirtį 
pristatė LiJOT programų koordinatorius Paulius Serapinas. Jaunimo atstovą rengiantis vebinarui 
konsultavo Sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė. 

 
6.19. UNESCO vebinaras klimato kaitos įtakos švietimui tema 

 
Liepos 29 d. UNESCO surengtame regioniniame vebinare, skirtame klimato kaitos įtakai švietimui, 

dalyvavo Komisijos narė dr. Laima Galkutė. Klimato kaitos įtaką švietimui UNESCO įvardinama esminiu 
elementu organizacijos veikloje darnaus vystymosi švietimo srityje. Kvietimas taip pat buvo pateiktas 
Švietimo, mokslo ir sporto bei Aplinkos ministerijoms. 
 

6.20. Tarptautinė šviesos diena – gegužės 16 d. 
 

Sekretoriatas bendradarbiavo su Lietuvos lazerių asociacija bei kitais partneriais gegužės 16-ąją 
minint UNESCO inicijuotą Tarptautinę šviesos dieną, kuri Lietuvoje ir pasaulyje švenčiama jau trečius 
metus. Ta proga Sekretoriatas pasidalino kvietimu gegužės 4–14 d. dalyvauti nuotraukų konkurse 
„Šviesos reiškiniai“. Nuotraukos, labiausiai atskleidusios šviesos reiškinių temą, buvo apdovanotos 
piniginiais prizais. Specialiai šia proga sukurta Facebook paskyra: 
https://www.facebook.com/dayoflightLT. 
 

6.21. Pasaulinė aplinkos diena – birželio 5 d. 
 

Sekretoriatas gavo ir išplatino informaciją apie galimybę dalyvauti Pasaulinės aplinkos dienos, kuri 
2020 m. buvo skiriama biologinės įvairovės temai, renginyje. Birželio 5 d. nuotoliniame renginyje į 
stebėtojus kreipėsi UNESCO generalinė direktorė Audrey Azoulay, generalinės direktorės pavaduotoja 
gamtos mokslams Shamila Nair-Bedouelle, programos „Žmogus ir biosfera” sekretorius Miguel Clüsener-
Godt, vyko interaktyvus susitikimas su UNESCO nuolatiniais atstovais, transliuotas virtualus apsilankymas 
šokolado meistro ir skulptoriaus Patrick Roger dirbtuvėse bei kinų kompozitoriaus bei dirigento, UNESCO 
geros valios ambasadoriaus Tan Dun koncertas. 

 
6.22. Išplatinta informacija apie galimybę dalyvauti: 

 

 kovo 17 d. Tarptautinės geologijos mokslų programos tarybos 5-oje atvirojoje sesijoje UNESCO 
būstinėje Paryžiuje; 

https://www.facebook.com/dayoflightLT
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 gegužės 28 d. vebinare vandens saugumo, prieigos prie vandens COVID-19 krizės sąlygomis temomis; 

 birželio 3 d. vebinare „Kultūra ir švietimas pandemijos metu“; 

 birželio 11 d. vebinare „Kaip komunikuoti apie biosferos rezervatą“ (UNESCO programa „Žmogus ir 
biosfera“); 

 birželio 17 d. vebinare „Įtraukumo iššūkis besimokančiuose miestuose, 4-osios tarptautinės 
besimokančiųjų miestų konferencijos rekomendacijos“; 

 birželio 19 d. vebinare „Kova su antisemitizmu“; 

 liepos 21 d. UNESCO Visą gyvenimą trunkančio mokymosi instituto organizuotame vebinare 
„Nacionalinių gebėjimų suaugusiųjų švietimui stiprinimas“. Šis vebinaras organizuotas kaip pagalbinė 
priemonė 5-osios Pasaulinės suaugusiųjų švietimo apžvalgos (GRALE 5) duomenų rinkimo procesui; 

 spalio 13 d. UNESCO Tarptautinio švietimo planavimo instituto organizuotuose strateginiuose 
debatuose „Švietimo planavimas COVID-19 laikotarpiu: ar atsitiktinumas nusveria ateities 
planavimą?“; 

 rugsėjo 16 d. UNESCO statistikos instituto ir Pasaulinės švietimo partnerystės organizuotame 
vebinare „Švietimo valdymo ir informacijos sistemos efektyvumas“;  

 rugsėjo 16 d. UNESCO Besimokančiųjų miestų koalicijos organizuotame vebinare „Profesinio 
mokymo plėtotės iššūkiai, verslumo mokymas ir antreprenerystė besimokančiuose miestuose“;  

 UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ koordinacinio skyriaus nuo rugpjūčio mėn. organizuotuose 
vebinaruose, skirtuose tikslinėms temoms.  

 
7. UNESCO klausimynai, apžvalgos, kt. tyrimai 

 
7.1.  UNESCO klausimynai dėl Vidutinės trukmės strategijos ir Programos ir biudžeto projektų 

 
UNESCO Generalinės konferencijos 40-oje sesijoje priimtas nutarimas pradėti rengti UNESCO 

Vidutinės trukmės strategijos 2022–2029 m. (41 C/4) ir UNESCO Programos ir biudžeto 2022–2025 m. 
(41 C/5) projektus. Šie dokumentai apibrėžia organizacijos veiklos planą tarptautiniu, regioniniu ir 
valstybių narių lygiu, turi padėti nuosekliai įgyvendinti UNESCO pavestus uždavinius ir įtvirtinti siektinus 
rezultatus. Rengiant minėtus strateginius UNESCO dokumentus, UNESCO pakvietė valstybes nares 
surengti nacionalines konsultacijas ir parengti atsakymą šalies vardu, užpildant specialų klausimyną. 

Balandžio 2 d. Sekretoriatas išplatino klausimyną atsakingoms institucijoms ir nepriklausomiems 
ekspertams, atsakymus prašydamas pateikti iki gegužės 1 dienos. Institucijų, nepriklausomų ekspertų ir 
Sekretoriato darbuotojų apibendrinti atsakymai ir komentarai buvo apsvarstyti ir patvirtinti gegužės 13 d. 
Vykdomojo komiteto posėdyje ir kaip Komisijos pozicija pateikti Užsienio reikalų ministerijai, o ši gegužės 
pabaigoje šį klausimyną pateikė UNESCO sekretoriatui. 

UNESCO atskirai kvietė atsakyti į klausimynus Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos 
konvencijos, Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijos (1954 m. Hagos 
konvencijos) ir jos Antrojo protokolo (1999), Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir 
nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos (1970) valstybėms narėms dėl 
Vidutinės trukmės strategijos ir UNESCO Programos ir biudžeto projektų. Sekretoriatas koordinavo šių 
klausimynų dėl UNESCO Vidutinės trukmės strategijos ir UNESCO Programos ir biudžeto projektų, 
susijusių su minėtų konvencijų nuostatomis, atsakymų pateikimą UNESCO sekretoriatui.  

Konsultacijos, susijusios su Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija, 
įgyvendinamos vadovaujantis 2019 m. Konvencijos šalių narių Generalinės konferencijos sesijoje priimtu 
dokumentu WHC/19/22 GA/INF. Rengiant atsakymus bendradarbiauta su Kultūros, Aplinkos ir Žemės 
ūkio ministerijomis, taip pat Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato ir Kuršių nerijos nacionalinio parko 
direkcijomis. Atsakymai į klausimyną, susijusį Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu 
konvencijos ir jos protokolų nuostatomis, UNESCO pateikti Sekretoriatui bendradarbiaujant su Kultūros 
ministerijos specialistais. Atsakymus į klausimyną, susijusį su Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, 

https://www.unesco.lt/kultura/kulturos-vertybiu-apsauga-ginkluoto-konflikto-metu/hagos-konvencija
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=59992
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=59992
https://www.unesco.lt/kultura/kulturos-vertybiu-apsauga-ginkluoto-konflikto-metu/hagos-konvencija
https://www.unesco.lt/kultura/kulturos-vertybiu-apsauga-ginkluoto-konflikto-metu/hagos-konvencija
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išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos (1970) nuostatomis, pateikė 
Kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės vyr. specialistė Neringa Dargytė. 
 

7.2.  Klausimynas UNESCO tarptautinės programos komunikacijos vystymuisi (IPDC) 
tarpvyriausybinės tarybos valstybėms narėms 

 
Į klausimyną atsakė Aušra Jaruševičiūtė, Komisijos narė, UNESCO tarptautinės programos 

komunikacijos vystymuisi (IPDC) tarpvyriausybinės tarybos biuro vicepirmininkė. 
 

7.3.  Klausimynas UNESCO programos „Informacija visiems“ tarpvyriausybinės tarybos 
valstybėms narėms 

 
Į klausimyną atsakė prof. dr. Renaldas Gudauskas, Komisijos narys, UNESCO programos 

„Informacija visiems“ nacionalinio komiteto pirmininkas ir Lietuvos atstovas šios programos 
tarpvyriausybinėje taryboje. 
 

7.4.  UNESCO klausimynas dėl Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. tikslo, skirto prieigai 
prie informacijos, įgyvendinimo 

 
Vasario 19 d. Sekretoriatas gavo ir išplatino kvietimą ir pagalbinę medžiagą bei teikė konsultacijas 

Aplinkos ir Finansų ministerijoms, Seimo kontrolierių tarnybai ir Vilniaus m. savivaldybei dėl duomenų 
apie viešąją prieigą prie informacijos teikimo, užpildant UNESCO Statistikos instituto bei Komunikacijos ir 
informacijos sektoriaus parengtą klausimyną SDG 16.10.2 Survey of Access to Information. Šie duomenys 
bus naudojami sudarant pasaulinę pažangos ataskaitą, įvertinančią, kaip šalys įgyvendina darnaus 
vystymosi 16.10 uždavinį „Užtikrinti viešąją prieigą prie informacijos ir saugoti pagrindines laisves, 
vadovaujantis nacionaliniais įstatymais ir tarptautinėmis sutartimis“. Užpildytas klausimynas UNESCO 
sekretoriatui pateiktas kovo 20 dieną. 
 

7.5.  UNESCO klausimynas „Istorija, atmintis ir tarpkultūrinis dialogas įtraukioms visuomenėms“ 
 

Vasario 26 d. Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė ir komunikacijos 
programų vadovė Miglė Mašanauskienė užpildė ir pateikė UNESCO sekretoriatui atsakymus į klausimyną 
„Istorija, atmintis ir tarpkultūrinis dialogas įtraukioms visuomenėms“ (History, memory and intercultural 
dialogue for inclusive societies), kurį sudarė UNESCO Vidaus stebėsenos tarnyba (Internal Oversight 
Service, IOS) kartu su Vertinimo biuru (Evaluation Office) ir išorės vertinimo grupe iš International Alert. 
Šiuo klausimynu siekiama įvertinti UNESCO ir partnerių darbą šioje srityje 2014–2019 metais. 
 

7.6.  UNESCO klausimynas „Medijų ir informacinis raštingumas“ 
 

Kovo 9 d. Sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė ir 
komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė užpildė ir pateikė UNESCO sekretoriatui 
atsakymus į klausimyną „Medijų ir informacinis raštingumas“ (Media and Information Literacy), kurį 
sudarė UNESCO Vidaus stebėsenos tarnyba kartu su Vertinimo biuru ir nepriklausoma konsultavimo 
grupe. Šiuo klausimynu norima įvertinti UNESCO ir partnerių darbą medijų ir informacinio raštingumo 
srityje 2014–2019 metais. 
 

7.7.  Apklausa dėl smurto prieš moteris žurnalistes internete 
 

Spalio mėn. pabaigoje Sekretoriatas išplatino UNESCO ir Tarptautinio žurnalistų centro bei Medijų 
laisvės centro Šefildo universitete (JK) parengtą apklausą dėl smurto prieš moteris žurnalistes internete 
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(Global Survey on Online Violence Against Women Journalists). Kvietimas dalyvauti tyrime perduotas 
Lietuvos žurnalistų sąjungai, Vilniaus, Vytauto Didžiojo  ir Vilniaus Gedimino technikos universitetams. 
 

7.8.  Apklausa dėl UNESCO veiksmų, saugant kultūros paveldą ekstremaliose situacijose, 
įvertinimo 

 
Sausio 20 d. Sekretoriatas išplatino kvietimą atsakyti į trumpą elektroninę apklausą dėl UNESCO 

veiksmų, saugant kultūros paveldą ekstremaliose situacijose, įvertinimo (Evaluation of UNESCO's action 
to protect culture in emergencies), kurią parengė UNESCO Vertinimo biuras kartu su Aleph Strategies. Į 
šią apklausą iki vasario 5 d. turėjo atsakyti Kultūros ministerijos specialistai.  
 

7.9.  Ataskaita apie UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio komiteto veiklą 
 

Liepos 24 d. Sekretoriato komunikacijos programų vadovė ir Nacionalinio komiteto „Pasaulio 
atmintis“ sekretorė Miglė Mašanauskienė pateikė UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ sekretoriatui 
ataskaitą apie nacionalinio komiteto atnaujinimą, veiklą, patikslino kontaktinius duomenis. Ši informacija 
atitinkamai pakoreguota UNESCO interneto svetainėje.  
 

7.10. UNESCO Pasaulinis geoparkų tinklas 
 

Sausio 24 d. Sekretoriatas, suderinęs su Lietuvos geologijos tarnyba, pateikė komentarą Austrijos, 
Vokietijos, Portugalijos ir Tanzanijos UNESCO nacionalinių komisijų parengtai pozicijai dėl UNESCO 
tarptautinės geologijos mokslų ir geoparkų programos plėtotės. Dokumentas sukurtas norint pagilinti ir 
efektyvinti diskusijas dėl minėtos programos plėtotės ir vertinimo.  

Pateiktame komentare pritariama pozicijoje reiškiamiems lūkesčiams dėl programos ekspertinio 
pobūdžio, programos tarybos mandato patikslinimui ir sustiprinimui, geoparkų vertinimo laikotarpio 
prailginimui nuo 4 iki 5 metų, taip pat Tarptautinės geologijos mokslų ir geoparkų programos geresnės 
dermės su JT Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 metų.  
 

7.11. Klausimynas dėl Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos (2003) 
įgyvendinimo  

 
Gegužės mėn. gautas UNESCO klausimynas dėl Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos 

konvencijos (2003) įgyvendinimo. Į jį atsakė Sekretoriatas, bendradarbiaudamas su Kultūros ministerijos 
specialistais. Atsakymuose didžiausias dėmesys skiriamas Konvencijos įgyvendinimo stebėsenai, su šia 
Konvencija siejamų sąrašų sudarymo reformai bei Vertinimo komisijos rekomendacijoms, Konvencijos 
įgyvendinimo priemonių darnumo aspektams, gebėjimų stiprinimo programoms. Nematerialaus kultūros 
paveldo srityje pabrėžta dviejų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. tikslų – 11 (pasiekti, kad 
miestai ir gyvenvietės taptų įtraukūs, saugūs, atsparūs ir darnūs) ir 16 (skatinti taikias ir įtraukias 
visuomenes darniam vystymuisi, suteikti visiems galimybes reikalauti teisingumo ir kurti veiksmingas, 
atsakingas ir įtraukias institucijas visais lygiais) – bei tarpsektorinio bendradarbiavimo svarba. Įvardintos 
teminės sritys, kuriose nematerialus kultūros paveldas siejamas su šiomis temomis: švietimas, miestai, 
skaitmeninės technologijos, jaunimas. Joms būtina skirti dėmesį ateityje. Atkreiptas dėmesys į tyrimų, 
siekiant išsiaiškinti migracijos poveikį nematerialaus kultūros paveldui, būtinybę bei materialaus ir 
nematerialaus kultūros paveldo tarpusavio sąsajas. 
 

7.12. Klausimynas apie nematerialaus kultūros paveldo sąvadus 
 

Balandžio 20 d. Sekretoriatas gavo ir išplatino Portugalijos organizacijos „Memoria Imaterial 
Cooperativa Cultural – CRL“ kvietimą pateikti informaciją, skirtą klausimynui apie nematerialaus kultūros 
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paveldo sąvadus. Klausimynas skirtas valstybinių organizacijų atstovams, sąvadų tvarkytojams, 
praktikams, bendruomenių atstovams, mokslininkams, nevyriausybinėms organizacijoms, nematerialaus 
kultūros paveldo ekspertams, specialistams, muziejams. Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda 
Valančiauskienė taip pat pateikė atsakymus į apklausos rengėjų klausimus, susijusius su nematerialaus 
kultūros paveldo sąvadų struktūra bei veiklos kryptimis. 
 

7.13. Apklausa „Etninės kultūros samprata“ 
 

Vasario 5 d. Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė pateikė atsakymus į 
Etninės kultūros globos tarybos kartu su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru 2020 m. sausio 7 d. 
surengtos diskusijos „Etninės kultūros samprata“ pagrindu parengtą klausimyną. 
 

7.14. Nacionalinių mokymosi pasiekimų statistika 
 

Gegužės 28 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija persiuntė Lietuvos statistinius duomenis ir 
informaciją UNESCO vykdomai statistinei apklausai apie nacionalinius mokymosi pasiekimus.  
 

7.15. UNESCO klausimynas apie aukštojo mokslo pasirengimą Darnaus vystymosi darbotvarkės 
iki 2030 m. įgyvendinimui 

 
Sekretoriatas koordinavo Lietuvos atsakymo parengimą UNESCO klausimynui apie aukštojo mokslo 

sistemos pasirengimą įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 metų. Rengiant atsakymą 
aktyviausiai konsultuotasi su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, taip pat Studijų kokybės vertinimo 
centru bei Komisijos nariais, švietimo ir mokslo ekspertais. Lietuvos atsakymas į klausimyną UNESCO 
sekretoriatui buvo pateiktas balandžio 20 dieną.  
 

7.16. Pasaulinis tyrimas apie mokytojų vaidmenį užtikrinant saugią ir neprievartinę mokymosi 
aplinką 

 
Sekretoriatas išplatino kvietimą UNESCO asocijuotosioms mokykloms, kviesdamas dalyvauti 

UNESCO inicijuotame pasauliniame tyrime apie mokytojų vaidmenį užtikrinant saugią ir neprievartinę 
mokymosi aplinką. Apžvalga buvo siekiama išsiaiškinti mokytojų žinias, kaip atpažinti prievartą klasėje bei 
mokyklos aplinkoje, taip pat mokymų poreikį, reikalingą pagalbą bei pasirengimą. Sekretoriatas, kaip 
nacionalinis ASPnet mokyklų projekto koordinatorius Lietuvoje, taip pat pateikė savo atsakymą. 
 

7.17. Konvencijos prieš diskriminavimą švietime (1960) įgyvendinimo ataskaita 
 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pateikė nacionalinę ataskaitą dėl Konvencijos prieš 
diskriminavimą švietime įgyvendinimo. 
 

7.18. Klausimynas dėl aukštojo mokslo ir darnaus vystymosi tikslų sąsajų 
 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Sekretoriatu parengė ir pateikė UNESCO atsakymus 
į klausimyną dėl aukštojo mokslo ir darnaus vystymosi tikslų sąsajų. 
 

7.19. Nacionalinė ataskaita dėl 6-ojo darnaus vystymosi tikslo „Švarus vanduo ir higiena“ 
 

Aplinkos ministerija pateikė UNESCO nacionalinę ataskaitą dėl 6-ojo darnaus vystymosi tikslo 
„Švarus vanduo ir higiena“ 6.5.2 indikatoriaus įgyvendinimo.  
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7.20. Klausimynas dėl UNESCO klimato kaitos (2018–2021) 
 

Aplinkos ministerija pateikė atsakymą į UNESCO klausimyną dėl UNESCO klimato kaitos (2018–
2021) programos, siekiant ją peržiūrėti ir atnaujinimui. 

 
7.21. Programos „Žmogus ir biosfera“ konsultacinis klausimynas 

 
Sekretoriatas išplatino UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ koordinacinio biuro parengtą 

klausimyną, kuriuo siekiama išsiaiškinti nacionalinių komitetų ir nacionalinių programos koordinatorių 
poziciją dėl programos plėtotės. Sekretoriatas atsakymus į klausimyną pateikė liepos 31 dieną. 
 

7.22. UNESCO tyrimas „Švietimo atsakas į COVID-19“ 
 

Rugsėjo 9 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pateikė UNESCO atsakymus į klausimyną dėl 
nacionalinių priemonių švietime, sprendžiant su COVID-19 susijusį mokyklų uždarymą.  

Spalio 13 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pateikė statistinę informaciją UNESCO apie 
finansines priemones: 2020 m., siekiant mažinti koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltas pasekmes 
švietimui ir mokslui, papildomai skirta 129 982 tūkst. Eur, iš jų greitojo reagavimo ir trumpalaikio 
poveikio priemonėms pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių 
mažinimo priemonių planą – 115 774 tūkst. Eur; investicijoms į ekonomikos pokyčius pagal Ateities 
ekonomikos DNR planą buvo skirta 14 208 tūkst. Eur. Ateities ekonomikos DNR planui įgyvendinti 
2021 m. švietimui ir mokslui preliminariai planuojama skirti 492 595 tūkst. Eur. 
 

7.23. Tarptautinės programos „Žmogus ir biosfera“ strategijos 2015–2025 m. ir Limos veiksmų 
plano 2016–2025 m. įgyvendinimo vidurio etapo apžvalga 

 
Siekiant įvertinti Tarptautinės programos „Žmogus ir biosfera“ strategijos 2015–2025 m. ir Limos 

veiksmų plano 2016–2025 m. įgyvendinimo pažangą, programa inicijavo tarptautinę apžvalgą, kurią 
sudarė klausimynas bei dalinimasis gerosiomis patirtimis biosferos rezervatuose. Sekretoriatas išplatino 
klausimyną ir kvietimą suinteresuotoms institucijoms, taip pat nacionaliniam programos koordinatoriui, 
Žuvinto biosferos rezervato administracijai, bei savo ruožtu pateikė atsakymą į klausimyną. Sekretoriatas 
paragino Žuvinto biosferos rezervate jau keletą metų įgyvendinamo nendrinės meldinukės populiacijos 
atkūrimo projekto vykdytojus – Baltijos aplinkos fondą – specialioje formoje pateikti šio projekto paraišką 
kaip gerosios patirties pavyzdį.  
 

7.24. Pasaulinė švietimo stebėsenos ataskaita 
 

UNESCO Pasaulinė švietimo stebėsenos ataskaita (The Global Education Monitoring Report; GEM 
Report) yra nepriklausoma, autoritetinga, įrodymais grindžiama metinė ataskaita, apžvelgianti pažangą, 
siekiant globalių švietimo tikslų ir uždavinių, užsibrėžtų 2015 m. Incheone (Pietų Korėjoje) vykusiame 
Pasauliniame švietimo forume. Kasmetinėje ataskaitoje identifikuojamos veiksmingos švietimo 
strategijos bei analizuojama viena – svarbiausia pasirinkta – tema. 2020 m. tema – „Įtraukumas ir 
švietimas. Visi reiškia visi“. 

Šią pasaulinę ataskaitą vertina UNESCO Pasaulinės švietimo stebėsenos ataskaitos patariamoji 
valdyba (Advisory Board of the GEM Report), kurios nare buvo pakviesta tapti Vilniaus politikos analizės 
instituto vadovė, Vilniaus universiteto partnerystės docentė, buvusi Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
vyr. patarėja, buvusi švietimo ir mokslo viceministrė, Pasaulio banko ir EBPO ekspertė Virginija Būdienė 
(atstovauja Rytų Europos rinkiminei grupei). Patariamoji valdyba turi konsultacinę funkciją. Ji teikia 
įžvalgas, ekspertizę bei pasiūlymus, kalbant apie ataskaitų viziją, tikslą, uždavinius bei dermę su 4-uoju 
darnaus vystymosi tikslu bei „Švietimas 2030“ darbotvarke, nacionalines, regionines bei tarptautines 
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tendencijas, įgyvendinant „Švietimas 2030“ darbotvarkę, ilgalaikę ataskaitos plėtotę bei viziją, naujai 
kylančių problemų, naujų prioritetų identifikavimą, 4-ojo darnaus vystymosi tikslo stebėsenos statistinių 
duomenų kokybę, ataskaitos komunikavimą, grįžtamąjį ryšį ir kitais klausimais. Iš regionus atstovaujančių 
Valdybos narių tikimasi regioninės perspektyvos diskusiniuose klausimuose ir temose, pasiūlymų dėl 
regioninių organizacijų, vyriausybių, autoritetingų figūrų indėlio įtraukimo, pagalbos GEM komandai 
plėtojant stipresnius ryšius su regioninėmis institucijomis ir iniciatyvomis, taip pat identifikuojant 
sėkmingas regionines ir nacionalines praktikas. 

Valdybos nario kadencija – 2 metai. Pirmasis atnaujintos valdybos posėdis vyko liepos 1–2 
dienomis. 

 
7.25. UNESCO viešosios apklausos „Pasaulis 2030“ ir UNESCO forumas 

 
Sekretoriatas išplatino informaciją apie UNESCO inicijuotą plačiosios visuomenės apklausą 

„Pasaulis 2030“, kuria siekiama susirinkti įžvalgas apie svarbiausias grėsmes taikai šiandien ir jų įveikimo 
būdus. Apžvalgos rezultatai buvo pasitelkti kuriant pasaulinę darbotvarkę šiam dešimtmečiui. Jos 
apžvalga pristatyta rugsėjo mėn. kaip speciali ataskaita „Pasaulis 2030“, apibendrinanti globalius ir 
regioninius požiūrius į šiandienos iššūkius. Ši apklausa yra UNESCO strateginės transformacijos proceso 
dalis. 

Panaši iniciatyva – nuotolinių diskusijų serijos, pavadintos UNESCO forumu, kuriomis siekiama 
padėti įsivaizduoti pasaulį po COVID-19 krizės. Diskusijų serija pradėta gegužės 15 d. unikaliu renginiu, 
suvienijusiu garsiausias ekspertes ir mąstytojas moteris. 

 
7.26. Ataskaita UNESCO apie Komisijos ir Sekretoriato veiklą 

 
Gruodžio 17 d. Sekretoriatas UNESCO padaliniui, kuruojančiam nacionalinių komisijų veiklą, 

pateikė tradicinę metinę Komisijos ir Sekretoriato veiklos ataskaitą pagal nustatytą formą anglų kalba. 
Tokias ataskaitas, kurios publikuojamos specialiame UNESCO leidinyje, Sekretoriatas teikia nuo 
2017 metų. Jos skelbiamos ir Komisijos svetainėje anglų kalba: https://www.unesco.lt/about-us/annual-
reports. 
 

8. UNESCO konkursai, mokymai, seminarai, stipendijos, apdovanojimai 
 

8.1. L’Oréal-UNESCO „Mokslo moterims“ programos stipendijų konkursas 
 

2020 m. 16-ą kartą Latvijoje ir ketvirtą kartą Estijoje bei Lietuvoje organizuotas L’Oréal-UNESCO 
„Mokslo moterims“ programos stipendijų konkursas. Paraiškas šiai programai Baltijos šalių mokslininkės 
buvo kviečiamos teikti internetinėje svetainėje 
(https://www.forwomeninscience.com/en/fellowships/563719023) sausio 27 – kovo 6 dienomis. 

Vasario 12 d. įvyko Sekretoriato susitikimas su „L’Oréal Baltic“ atstove Karin Laar, jo metu aptartos 
programos vykdymo detalės ir plėtros perspektyvos bei pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas.  

Paskelbus konkurso kvietimą, vasario 14 d. Komisija kartu su kitais konkurso organizatoriais gavo 
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos kreipimąsi dėl pradėto tyrimo, reaguojant į pateiktą skundą dėl 
konkurse įžvelgto diskriminavimo dėl amžiaus. Panašus tyrimas buvo atliekamas ir 2017 m., pirmaisiais 
konkurso Lietuvoje metais. Tarnybai pateiktas Sekretoriato atsakymas, paaiškinantis amžiaus ribų 
nustatymo motyvus. Doktorantėms skirto konkurso amžiaus riba nustatyta atsižvelgiant į statistiką, kad 
moterys dažniausiai apsigina daktaro laipsnį būdamos 30 metų. Šis amžiaus tarpsnis sutampa su šeimos 
planavimo (kūrimo) laikotarpiu. Programa siekiama paskatinti jaunas moteris likti mokslinėje veikloje ir 
neatsisakyti siekio įgyti mokslo daktarės laipsnį. 40 metų amžiaus riba numatyta mokslo daktarės laipsnį 
jau turinčių tyrėjų kategorijoje siejama su didesnių apimčių ir svarbos mokslinius tyrimus vykdančių 
mokslininkių paskatinimu sėkmingai dalyvauti mokslinėje veikloje ir tęsti mokslinius tyrimus. Atsakyme 

https://www.unesco.lt/about-us/annual-reports
https://www.unesco.lt/about-us/annual-reports
https://www.forwomeninscience.com/en/fellowships/563719023
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kontrolierei taip pat pabrėžta, kad visos Lietuvos mokslininkės turi galimybę dalyvauti L‘Oréal-UNESCO 
tarptautinėje programoje, kurioje kasmet skiriami apdovanojimai penkioms ypatingą pažangą gyvybės 
moksluose pasiekusioms moterims, neatsižvelgiant į jų amžių. Nacionalinės ir regioninės stipendijų 
jaunoms mokslininkėms programos yra papildomos šios programos tikslinės iniciatyvos. 

Likus kelioms savaitėms iki paraiškų teikimo pabaigos, vasario 27 d., Lietuvos mokslų akademija 
surengė konkurse dalyvaujančiųjų jaunųjų mokslininkių susitikimą su šį prestižinį apdovanojimą 
pelniusiomis Lietuvos mokslininkėmis: dr. Urte Neniškyte (2017), dr. Giedre Motuzaite-Matuzevičiūte 
Keen (2018), dr. Jurgita Skiecevičiene (2019) ir Milda Alksne (2019), kuriame laureatės pasidalino savo 
patirtimi ir atsakė į klausimus. Susitikime dalyvavo Sekretoriato atstovės. 

2020 m. konkurse gautos 103 paraiškos, Lietuvos mokslininkės pateikė 34. Birželio 17 d. septynios 
mokslininkės iš Baltijos šalių buvo pripažintos laureatėmis ir gavo 6000 Eur dotacijas savo tyrimams tęsti. 
Konkurso laimėtojomis paskelbtos dvi Lietuvos mokslininkės – dr. Rima Budvytytė ir Dominyka Dapkutė, 
taip pat Iveta Pugajeva, Aiga Ivdrė ir Ivita Bitė iš Latvijos, Maarja Grossberg ir Lisandra Meneses iš Estijos. 
Vertinimo komisija pabrėžė, kad „Mokslo moterims“ apdovanojimais pagerbtos moterys svariai prisideda 
prie mokslo pažangos įvairiose srityse – nuo žaliosios energetikos iki vėžio gydymo. 

Dr. Rima Budvytytė, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro biochemijos instituto 
bioelektrochemijos ir biospektroskopijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, buvo pripažinta už 
tyrimus, siekiant išsiaiškinti galimus veiksnius, susijusius su molekulinio lygio biocheminiais ir 
biofizikiniais įvykiais, sukeliančiais arba skatinančiais tokias neurodegeneracines ligas, kaip Alzheimerio ir 
Parkinsono ligos. Jos projektas skirtas tirti netvarkių baltymų ir fosfolipidinių membranų sąveiką, kuri gali 
padėti suprasti neurodegeneracijos priežastis. 

Dominyka Dapkutė, biofizikos krypties doktorantė Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre ir 
jaunesnioji mokslo darbuotoja Biomedicininės fizikos laboratorijoje Nacionaliniame vėžio institute, buvo 
pripažinta už mokslinius tyrimus, kaip pristatyti nanotechnologijomis pagrįstas teranostines (derinančias 
diagnostiką ir terapiją) priemones į vėžinį audinį naudojant unikalias mūsų kūno ląsteles, vadinamas 
mezenchiminėmis kamieninėmis ląstelėmis. Šie tarpdisciplininiai tyrimai skirti dabartiniams vėžio 
diagnostikos ir terapijos trūkumams šalinti bei gali reikšmingai prisidėti prie nesibaigiančios kovos su 
vėžiu, taip pat pateikti novatoriškų įžvalgų fundamentiniame lygmenyje. 

Sekretoriatas koordinavo konkurso laureačių kilnojamosios parodos eksponavimą bei paskaitas 
Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir Vilniaus universitete. Paroda turėjo būti eksponuojama 
balandžio–gegužės  mėnesiais, tačiau dėl pandemijos renginiai buvo atšaukti. Į 2021 m. nukelti planuoti 
laureačių paskaitų UNESCO asocijuotose mokyklose ciklai. 
 

8.2. UNESCO-Sharjah prizas už arabų kultūros skatinimą 
 

Sekretoriatas išplatino informaciją apie kvietimą teikti paraiškas 2020 m. UNESCO-Sharjah prizui už 
arabų kultūros skatinimą gauti. Šios iniciatyvos esmė yra pastebėti ir apdovanoti asmenybių arba 
organizacijų pastangas meninėmis, intelektinėmis ir kitomis priemonėmis skleisti arabų kultūrą, didinti 
jos žinomumą pasaulyje. 2019 m. pabaigoje konkursui pateikta Arabų kultūros centro paraiška. Nuo 2016 
m. pradžios veikiantis centras skatina tarpkultūrinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir arabų šalių, vysto 
bendrus Lietuvos ir arabų šalių kultūrinius ir socialinius projektus, šviečia Lietuvos visuomenę apie arabų 
kultūrą ir ugdo kritinį požiūrį į visuomenėje skleidžiamą informaciją apie ją, organizuoja kultūrinius 
renginius, parodas, edukacinius seminarus, mokslines ir kito pobūdžio konferencijas, edukacines 
ekskursijas. Deja, Lietuvos paraiška prizu nebuvo įvertinta. 
 

8.3. UNESCO-Madanjeet Singh tolerancijos ir neprievartos prizas 
 

Sausio 27 d. Sekretoriatas išplatino kvietimą teikti paraiškas UNESCO-Madanjeet Sigh tolerancijos 
ir neprievartos skatinimo apdovanojimui. Nuo 1996 m. kartą per dvejus metus Tarptautinės tolerancijos 
dienos – lapkričio 16-osios proga – tarptautinė komisija skiria ir apdovanoja asmenį, instituciją ar 

https://en.unesco.org/news/unesco-seeks-nominations-unesco-madanjeet-singh-prize-promotion-tolerance-and-non-violence-2020
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nevyriausybinę organizaciją už reikšmingas ilgalaikes iniciatyvas skatinant supratimą, siekiant 
tarptautinių ir regioninių problemų sprendimo tolerancijos ir neprievartos dvasioje. Laureatas taip pat 
gauna 100 tūkst. JAV dol. piniginį prizą. Iki šiol konkursui nebuvo pateikta nė viena Lietuvos asmenybės 
ar institucijos kandidatūra. Šiais metais Sekretoriatas ėmėsi iniciatyvos kreiptis į nacionalines institucijas, 
rengiančias nacionalinius apdovanojimus Lietuvos asmenybėms už jų nuopelnus tolerancijos sklaidai 
Lietuvos visuomenėje, paraginant jas teikti paraiškas arba paskatinti galimus pareiškėjus. Iki galutinės 
paraiškų pateikimo datos – balandžio 30 d. – paraiškų nebuvo gauta. 

 
8.4. Tarptautinis raštingumo prizas 

 
Sekretoriatas išplatino informaciją apie galimybę teikti paraiškas UNESCO tarptautiniam 

raštingumo prizui. Nuo 1967 m. UNESCO tarptautiniu raštingumo prizu įvertina pasiekimus ir inovacijas 
raštingumo srityje. Prizu jau yra apdovanoti daugiau nei 495 projektai bei programos, įgyvendintos 
vyriausybių, nevyriausybinių organizacijų, pavienių asmenų visame pasaulyje. Iniciatyva siekiama paremti 
veiksmingas raštingumo praktikas bei skatinti dinamiškas raštingas bendruomenes.  

Kiekvienais metais konkursas turi temą. Šių metų tema – „Mokyti ir mokytis raštingumo: švietėjų ir 
besikeičiančių pedagogikų vaidmuo“. Paraiškų iš Lietuvos 2020 m. konkursui nepateikta. 

 
8.5. UNESCO Giljermo Kano pasaulio spaudos laisvės apdovanojimas 

 
Lapkričio 18 d. Sekretoriatas Lietuvos žurnalistų sąjungai išsiuntė kvietimą teikti kandidatūras 

UNESCO Giljermo Kano pasaulio spaudos laisvės apdovanojimui. Apdovanojimas buvo įsteigtas siekiant 
pagerbti Kolumbijos žurnalistą Giljermą Kaną Isazą (Guillermo Cano Isaza), kuris žuvo 1986 m. gruodžio 
17 d. atlikdamas savo profesinę pareigą. Apdovanojimas (atminimo ženklas ir piniginis prizas) kasmet 
įteikiamas asmeniui, institucijai ar organizacijai, labiausiai nusipelniusiai ginant ir propaguojant spaudos 
laisvę visame pasaulyje, ypač jei veikla susijusi su grėsme gyvybei. 

UNESCO valstybės narės, bendradarbiaudamos su nacionalinėmis UNESCO komisijomis, taip pat 
tarptautinės ar regioninės profesinės ar visuomeninės organizacijos, veikiančios žurnalistikos ir spaudos 
laisvės srityje, kandidatūras UNESCO generalinei direktorei turi pateikti iki 2021 m. vasario 15 dienos. 
Apdovanojimų ceremonija paprastai vyksta kiekvienų metų gegužės 3 d., minint Tarptautinę spaudos 
laisvės dieną. 

  
8.6. UNESCO/Jikji apdovanojimas „Pasaulio atmintis“ 

 
Vasario 21 d. Sekretoriatas išplatino kvietimą teikti paraiškas UNESCO/Jikji apdovanojimui 

„Pasaulio atmintis“ gauti. Šis apdovanojimas buvo įsteigtas Pietų Korėjos iniciatyva 2004 m., pagerbiant 
seniausios pasaulyje 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. 

Šiais metais paraišką parengė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, jai pritarė 
Nacionalinis komitetas „Pasaulio atmintis“ ir Komisijos Vykdomasis komitetas. UNESCO paraiška buvo 
pateikta balandžio 29 dieną. 

 
8.7. UNESCO ir Bahreino karaliaus Hamad Bin Isa Al-Khalifa apdovanojimas už informacijos ir 

komunikacijos technologijų naudojimo švietime iniciatyvas 
 

Išplatinta informacija apie galimybę teikti paraiškas 2020 m. UNESCO ir Bahreino karaliaus Hamad 
Bin Isa Al-Khalifa apdovanojimui už informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimo švietime 
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iniciatyvas. 2005 m. įsteigta Bahreino karalystės finansuojama programa siekiama paskatinti asmenis ir 
institucijas už veiklą ir projektus, tapusius sektinais IKT naudojimo pavyzdžiais mokymosi, mokymo ir 
bendrai švietimo kokybei siekti. 

2020 m. tema – „Dirbtinio intelekto panauda mokymosi kokybei ir tęstinumui užtikrinti“, ypatingą 
dėmesį skiriant labiausiai pažeidžiamų grupių švietimui. Iki galutinio paraiškos pateikimo termino 
paraiškų negauta. 
 

8.8. UNESCO ir Kuveito Emyro Jaber al-Ahmad al-Sabah apdovanojimas už žmonių su negalia 
skaitmeninį įgalinimą 

 
Išplatinta informacija apie galimybę teikti paraiškas UNESCO ir Kuveito Emyro Jaber al-Ahmad al-

Sabah apdovanojimui už žmonių su negalia skaitmeninį įgalinimą. Kartą per dvejus metus toks 
apdovanojimas teikiamas asmenybėms ar grupėms, organizacijoms, centrams, pažymint jų ypatingas 
pastangas siekiant žmonių su negalia įtraukimo ir gyvenimo pagerinimo skaitmeninių sprendimų, išteklių 
ir technologijų priemonėmis. Iki galutinio paraiškos pateikimo termino – rugsėjo 2 d. – paraiškų negauta. 
 

8.9. Nuotoliniai kursai „Skaidrumas, atskaitomybė ir korupcijos prevencijos priemonės 
švietime“ 

 
Sekretoriatas išplatino informaciją apie UNESCO tarptautinio švietimo planavimo instituto 

organizuojamus nuotolinius kursus tema „Skaidrumas, atskaitomybė ir korupcijos prevencijos priemonės 
švietime“, kurie vyko rugsėjo 21 – lapkričio 6 dienomis.  
 

8.10. Lietuvos paraiška UNESCO globojamo Tarptautinio kovos menų jaunimo lavinimui ir 
įtraukimui centro valdybai 

 
Spalio 9 d. Sekretoriatas išplatino informaciją apie galimybę pasiūlyti Lietuvos specialistą į UNESCO 

globojamo Tarptautinio kovos menų jaunimo lavinimui ir įtraukimui centro (International Centre of 
Martial Arts for Youth Development and Engagement) valdybą. Šis centras, kuris yra pripažintas 2 
kategorijos UNESCO centru, veikia Pietų Korėjoje nuo 2015 m., o jo valdybą sudaro skirtingų pasaulio 
regionų atstovai, ekspertai, besikeičiantys rotacijos principu. Valdybos nariai daugiausiai bendrauja per 
nuotolį, tačiau numatomi reguliarūs susitikimai gyvai kartą per metus, o dalyvavimo juose išlaidas 
padengia centras. Suderinus su Komisija Sekretoriatas pateikė Nacionalinės karatė asociacijos prezidento 
Giedriaus Dranevičiaus kandidatūrą. 
 

8.11. UNESCO fundamentaliųjų mokslų programos tarybos atnaujinimas 
 

UNESCO fundamentaliųjų mokslų tarybai (Lietuvos mokslų akademijos teikimu) pateikta akad. 
prof. dr. Vaidučio Kučinsko kandidatūra. 
 

8.12. Pasaulinė radijo diena 
 

Vasario 10 d. Sekretoriatas išplatino kvietimą Lietuvos žurnalistų sąjungai ir radijo stotims 2020 m., 
jau devintą kartą minėti Pasaulinę radijo dieną. UNESCO pasiūlyta tema – „Radijas ir įvairovė“, skatinanti 
visuomenę aktyviau naudotis radijo teikiamomis galimybėmis tai įvairovei skleistis: išsakyti įvairias 
nuomones, būti atstovaujamiems ir išgirstiems. Radijo stotys buvo kviečiamos sudaryti sąlygas įvairių 
bendruomenių atstovams pasireikšti, pasiūlyti kuo didesnę programų ir kitokio turinio įvairovę, 
atspindėti savo klausytojų skirtingumą. UNESCO išryškino šias pagrindines potemes: a) pasisakyti už 
radijo pliuralizmą: visuomeninio, privataus ir bendruomenių transliuotojų įvairovę; b) skatinti žinių 
tarnybų komandų įvairovę: darbuotojai atstovauja įvairioms socialinėms grupėms; ir c) propaguoti 
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programų ir transliuojamo turinio įvairovę. Radijo transliuotojai galėjo apsilankyti ir registruotis šiai 
progai skirtoje UNESCO svetainėje https://en.unesco.org/commemorations/worldradioday bei naudotis 
ten skelbiama informacija. 
 

9. UNESCO minimų sukakčių programa, Lietuvos pristatymas pasaulyje 
 

9.1. A. J. Greimui skirta interaktyvi paroda „Pasaulis semiotiko akimis“ 
 

Sausio 21 d. Sekretoriato ir kūrybinės grupės parengta tarptautinė kilnojamoji paroda „Pasaulis 
semiotiko akimis“, skirta A. J. Greimo 100-osioms gimimo metinėms (2017), įtrauktoms į 2016–2017 m. 
UNESCO minimų sukakčių sąrašą, buvo pristatyta Maskvoje, Lietuvos Respublikos ambasadoje, 
eksponuota iki vasario 13 dienos. 

Parodos atidarymo metu svečius pasveikino Lietuvos Respublikos laikinasis reikalų patikėtinis 
Vytautas Žalys, apie A. J. Greimo idėjų ir asmenybės percepciją Rusijoje pasisakė A. J. Greimo mokinio ir 
bendraautoriaus Jacques Fontanille mokinė bei A. J. Greimo darbų vertėja į rusų kalbą Inna Merkulova, 
įspūdžiais apie A. J. Greimo studiją „Apie dievus ir žmones“ dalinosi rašytoja ir vertėja Elena Pecherskaya. 
Parodos atidaryme dalyvavo šios knygos vertėja Marija Čepaitytė bei mokslinė redaktorė Maria 
Zavyalova. Sausio 23 d. Maskvos Aukštojoje ekonomikos mokykloje vykusiame seminare A. J. Greimą ir 
semiotikos mokslą pristatė Vilniaus universiteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro 
docentė Jurgita Katkuvienė. 

Parodos kuratorė – dr. Gintautė Žemaitytė, pristatymus Peterburge (2019 m. rugsėjo 20 d.) ir 
Maskvoje finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Užsienio reikalų ministerija. 
 

9.2. 2021-ieji – Marijos Gimbutienės 100-ųjų gimimo metinių sukaktis 
 

Marijos Gimbutienės 100-ųjų gimimo metinių sukaktis UNESCO 40-osios generalinės konferencijos 
metu įrašyta į 2020–2021 m. minimų datų sąrašą. 2019 m. Seimas atsiliepė į Sekretoriato kreipimąsi ir 
paskelbė 2021 m. Marijos Gimbutienės metais. 2020 m. spalio 7 d. Vyriausybė patvirtino Marijos 
Gimbutienės metų minėjimo programą, kurią parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje sutelkta 
darbo grupė. Šioje darbo grupėje ir jos posėdyje, kuris įvyko rugpjūčio 6 d., dalyvavo Sekretoriato 
programų vadovė Milda Valančiauskienė. Įgyvendinant šią programą, Lietuvoje, JAV ir Prancūzijoje 
numatoma surengti parodas, konferencijas, edukacinius renginius. Sekretoriatas, įgyvendindamas šią 
programą, įsipareigojo prisidėti prie UNESCO minimos sukakties logotipo sklaidos. 

2020 m. gruodžio 28 d., įgyvendinant Vyriausybės nutarimu Nr. 11866 patvirtintą Marijos 
Gimbutienės metų minėjimo 2021 m. metų planą, Sekretoriato interneto svetainėje ir socialinėje 
paskyroje Facebook paskelbtas kvietimas naudotis UNESCO sukakties logotipu lietuvių ir anglų kalbomis. 
Kvietimas taip pat išplatintas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sudarytos darbo grupės, įpareigotos 
parengti sukakties minėjimo planą, nariams. 
 

9.3. 2022–2023  m. UNESCO minimos sukaktys 
 

Rugsėjo–spalio mėn. Sekretoriatas kreipėsi ir gavo pasiūlymus iš įvairių Lietuvos švietimo, mokslo 
ir kultūros organizacijų dėl galimybės teikti iškilių asmenybių ir įvykių sukaktis UNESCO minimų datų 
programai. Gauti šie pasiūlymai: Pranciškaus Skorinos „Mažosios kelionių knygelės“ išspausdinimo 
Vilniuje 500-ųjų metinių (2022) sukaktis (teikė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka); 
Vilniaus miesto paminėjimo 700-ųjų metų sukaktis (2023) (teikė Seimo Kultūros komitetas); fiziko-
chemiko, geologo Teodoro Grotuso 200-osios mirties metinės (2022) (teikė Seimo Kultūros komitetas); 
avangardinio kino pradininko, poeto ir publicisto Jono Meko 100-osios gimimo metinės (2022) (teikė 
Kultūros ministerija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos 
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institutas, VšĮ Jono Meko vizualiųjų menų centras). Dauguma Nacionalinės komisijos narių parėmė dvi 
kandidatūras:  

 Pranciškaus Skorinos „Mažosios kelionių knygelės“ išspausdinimo Vilniuje 500-ųjų metinių 
(2022) sukaktį; 

 Vilniaus miesto paminėjimo 700-ųjų metų sukaktį (2023). 
Spalio–gruodžio mėn. Sekretoriatas koordinavo tolesnį paraiškų rengimo ir pateikimo UNESCO 

procesą. Pranciškaus Skorinos „Mažosios kelionių knygelės“ išspausdinimo Vilniuje 500-ųjų metinių 
(2022) sukakties paraiška rengta bendradarbiaujant su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
biblioteka ir Vilniaus universitetu (dr. Rima Cicėnienė ir prof. habil dr. Sergejus Temčinas). Vilniaus miesto 
paminėjimo 700-ųjų metų sukaktis (2023) rengta bendradarbiaujant su Vilniaus m. savivaldybe ir Vilniaus 
universitetu (prof. dr. Marija Drėmaite). Abi sukaktis palaikymo raštais parėmė Lenkijos, Čekijos, 
Ukrainos ir Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos. Gruodžio 15 d. Sekretoriatas pateikė UNESCO minėtų 
kandidatūrų paraiškas. 

Komisijai pritarus, Sekretoriatas išsiuntė palaikymo raštus Ukrainos, Latvijos ir Estijos 
nacionalinėms UNESCO komisijoms dėl šių sukakčių kandidatūrų: 

 Salomėjos Krušelnickos, operos dainininkės, 150-osios gimimo metinės (Ukraina); 

 Hrihorijaus Skovorodos, švietėjo, humanisto, filosofo, poeto ir mokytojo, 300-osios gimimo 
metinės (Ukraina); 

 Jurijaus Lotmano, kultūros istoriko, semiotiko, 100-osios gimimo metinės (Estija);  

 Jānio Endzelīno, kalbininko, baltisto, 150-osios gimimo metinės (Latvija); 

 Vilhelmo Purvīčio, tapytojo 150-osios gimimo metinės (Latvija). 
 Nacionalinei komisijai nepritarus, nepalaikytos Baltarusijos teiktos sukakčių kandidatūros: 

 Uladzislau Syrakomlya (Ludwik Władysław Franciszek Kondratowicz) (1823–1862), poeto, 
dramaturgo, publicisto, vertėjo, etnografo, 200-osios gimimo metinės; 

 Nacionalinės Baltarusijos bibliotekos (1922) 100-osios įkūrimo metinės. 
Gruodžio 17 d. įvyko Prezidento kanceliarijos atstovų pasitarimas dėl nepalaikymo Baltarusijos 

teiktoms sukakčių kandidatūroms. Pasitarime dalyvavo Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda 
Valančiauskienė, kuri pristatė UNESCO minimų datų kandidatūrų teikimo procedūras ir Nacionalinės 
komisijos išreikštą nuomonę dėl nepalaikymo Baltarusijos teiktoms kandidatūroms. 
 

9.4. Paroda „Lietuva pašto siuntoje“ 
 

Kilnojamoji paroda „Lietuva pašto siuntoje“ buvo sukurta Lietuvos pirmininkavimo ES proga 
2013 metais. Po 7 metų jos kelionių po pasaulį Sekretoriatas, bendradarbiaudamas su Užsienio reikalų 
ministerija, nusprendė 2020 m. išskaidyti ją atskirais eksponatais ir perduoti juos pagal poreikį nuolat 
saugoti skirtingoms suinteresuotoms institucijoms. Didžioji dalis parodos konteinerių (14 ekspozicinių ir 
14 pagalbinių konteinerių) perduota: Žuvinto biosferos rezervato direkcijai, Žemės ūkio ministerijai, 
Lietuvos centriniam valstybės archyvui, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijai, Kuršių nerijos 
nacionalinio parko direkcijai, Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui, Žemaičių muziejui „Alka“. 2021 m. 
planuojama perduoti likusius 5 parodos konteinerius.  
 

9.5. Lietuva leidinyje #HeritageAlive: Musical instruments 
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Bendradarbiaujant su Nevyriausybinių nematerialaus kultūros paveldo organizacijų forumu gautas 
kvietimas teikti straipsnius leidiniui #HeritageAlive: Musical instruments. Po konsultacijų su 
etnomuzikologais Sekretoriatas kreipėsi į etnomuzikologes Agotą Zdanavičiūtę ir Aušrą Butkauskienę, 
kviesdamas parengti straipsnį apie dabartines kankliavimo praktikas Lietuvoje. Leidinio redakcija atrinko 
parengto straipsnio projektą kartu su kitų valstybių pateiktais projektais (iš viso 14) iš 30 pateiktų. 
2021 m. straipsnis bus papildytas ir pateiktas antram redakcijos vertinimui. 
 

10. UNESCO programų, nacionalinių komitetų ir tinklų veikla 
 

10.1. UNESCO programa „Pasaulio atmintis“ 
 

UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio komiteto atnaujinimas 
 

Pasibaigus Nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ (toliau – Komitetas) kadencijai, sausio 6 d. 
Sekretoriatas išplatino kvietimą Kultūros ministerijai, Valstybinei kultūros paveldo komisijai, Lietuvos 
vyriausiojo archyvaro tarnybai, Lietuvos nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai, Vilniaus universiteto 
bibliotekai, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai, Lietuvos istorijos institutui, Lietuvių 
kalbos institutui, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) 
Lietuvos nacionaliniam komitetui, Lietuvos muziejų asociacijai, Lietuvos valstybės istorijos archyvui, 
Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekoms ir komunikacijos fakultetams teikti kandidatūras dalyvauti 
Komiteto veikloje. Savo atstovus iki vasario 4 d. delegavo visos institucijos, iš viso sulaukta 14 
kandidatūrų. Komisijos Vykdomasis komitetas priėmė sprendimą dėl Komiteto, dirbsiančio 2020–
2023 m., sudėties: 

 habil. dr. Ona Aleknavičienė, Lietuvių kalbos instituto Raštijos paveldo tyrimų centro vyriausioji 
mokslo darbuotoja; 

 dr. Povilas Blaževičius, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyriaus valdybos narys, 
Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų Mokslinių tyrimų 
centro Archeologijos grupės administratorius-vyresnysis muziejininkas; 

 dr. Juozapas Blažiūnas, Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktorius; 

 dr. Rima Cicėnienė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus 
pavaduotoja mokslo reikalams; 

 Daina Čenytė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų valdymo ir 
naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė; 

 Neringa Češkevičiūtė, Lietuvos valstybės istorijos archyvo Informacijos ir sklaidos skyriaus 
vedėja;  

 Gintaras Dručkus, Kauno regioninio valstybės archyvo direktorius; 

 Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir paveldo 
rinkinių departamento direktorė; 

 dr. Ramūnas Antanas Kondratas, Vilniaus universiteto muziejaus direktorius; 

 Danutė Kontrimavičienė, Lietuvos valstybės naujojo archyvo direktorė; 

 prof. dr. Rimvydas Laužikas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas; 

 Miglė Mašanauskienė, Sekretoriato Komunikacijos programų vadovė; 

 dr. Viktorija Vaitkevičiūtė-Verbickienė, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos 
Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Retų knygų ir rankraščių skyriaus vadovė; 

 dr. Dalia Vasiliūnienė, Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė, Lietuvos kultūros tyrimų 
instituto Sakralinio meno paveldo skyriaus vadovė; 

 dr. Ingrida Veliutė, kultūros viceministrė, jos nesant – Rugilė Puodžiūnienė, Kultūros 
ministerijos Atminties institucijų politikos grupės vyriausioji specialistė. 
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Lietuvos nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ posėdis 
 

Rugsėjo 11 d. Sekretoriate įvyko 25-asis Komiteto posėdis. Į jį rinkosi kadenciją baigę ir naujieji 
nariai. Komiteto pirmininkas prof. dr. Rimvydas Laužikas pateikė trumpą Komiteto veiklos ataskaitą už 
2016–2019 m., kurią parengti padėjo Sekretoriato programų vadovė ir šio komiteto sekretorė Miglė 
Mašanauskienė. Rima Cicėnienė pasiūlė į ataskaitą įtraukti dar vieną iniciatyvą – susitikimą su Jo 
Eminencija Sigitu Tamkevičiumi Kauno arkivyskupijos muziejuje dėl Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 
dokumentų kolekcijos įrašymo į Nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“, o po to ir pasitarimą su Vilniaus 
Universiteto Istorijos fakulteto atstovu dėl kolekcijos suformavimo ir paraiškos parengimo. 

Posėdžio metu buvo patvirtintas naujos kadencijos komiteto pirmininkas – visiems komiteto 
nariams pritarus, Rimvydas Laužikas liko komiteto pirmininku antrai kadencijai. 

Komitetas buvo supažindintas su programos „Pasaulio atmintis“ aktualijomis, tebevykstančios 
programos peržiūros tarpiniais rezultatais ir planais, taip pat nariai svarstė savo veiklos galimybes, nes 
suspenduoti tarptautiniai procesai nestabdo nacionalinių veiklų – valstybės tęsia šalyse esančio vertingo 
dokumentinio paveldo įrašymą į nacionalinius registrus, pildomi regioniniai registrai, vyksta įvairūs 
renginiai ir projektai valstybėse narėse, regionuose ir pan. 

Posėdyje buvo atgaivinta idėja sukurti bendrą Lietuvos ir Lenkijos dokumentinio paveldo ekspertų 
darbo grupę. Kultūros viceministrė Ingrida Veliutė paminėjo, kad 2021 m. Vilniuje ruošiamasi surengti 
Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo išsaugojimo ekspertų grupės posėdį, tad būtų puiki proga šį 
klausimą įtraukti į susitikimo darbotvarkę. 

Nutarta naujam Lietuvos dokumentinio paveldo įrašymo į nacionalinį registrą ciklui 2021 m. 
kvietimus atminties institucijoms platinti sausio pradžioje, paraiškas priimti iki birželio 1 d., birželį skirti 
ekspertiniam jų vertinimui, o rugsėjį surengti iškilmingą liudijimų įteikimo saugotojams ceremoniją. 

Miglė Mašanauskienė informavo, kad buvo planuota 2020 m. gegužę UNESCO būstinėje Paryžiuje 
surengti 2-ąjį programos „Pasaulio atmintis“ pasaulinį forumą. Dėl pandemijos jis buvo atidėtas iki spalio 
pabaigos, vėliau pranešta, kad forumas atidedamas iki 2021 metų.  
 

 UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio registro nuostatų atnaujinimas  
 

Spalio mėn. pabaigoje Komiteto pirmininko prof. dr. Rimvydo Laužiko ir Sekretoriato 
komunikacijos programų vadovės Miglės Mašanauskienės iniciatyva pradėtas Nacionalinio registro 
„Pasaulio atmintis“ nuostatų atnaujinimas. Pasitarus su teisininku ir aktyviai dalyvavus Komiteto nariams, 
prieš pradedant naują dokumentinio paveldo objektų įrašymo į registrą ciklą 2021 m., naujoje nuostatų 
redakcijoje pakeistos paraiškų teikimo, vertinimo ir liudijimų įteikimo datos, o siekiant aktyvesnio 
atminties institucijų bendradarbiavimo regione, sudarytos sąlygos kitų šalių atminties institucijoms tiek 
teikti paraiškas savarankiškai, tiek būti partnerėmis Lietuvos atminties institucijų teikiamose paraiškose. 
Taip pat įrašytas įsipareigojimas, bendradarbiaujant su Kultūros ministerija ir Nacionaline M. Mažvydo 
biblioteka, padaryti sąsajas su šiuo registru ir www.epaveldas.lt (Lietuvos skaitmeninio paveldo vartais), 
kad registro objektai atsirastų ir Europos kultūros paveldo skaitmeninėje platformoje EUROPEANA. 
Atnaujinti Nacionalinio registro „Pasaulio atmintis“ nuostatai ir paraiškos forma išversti į anglų kalbą ir 
paskelbti Komisijos svetainėje. 
 

Skaitmeninis leidinys „Fiksuoti istoriją. Lietuvos dokumentinis paveldas, įrašytas į UNESCO programos 
„Pasaulio atmintis“ tarptautinį ir nacionalinį registrus“ 

 
Sekretoriato komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė, pasitelkusi atminties 

institucijų paraiškose pateiktą medžiagą apie jų saugomą dokumentinį paveldą, įrašytą į Nacionalinį 
registrą „Pasaulio atmintis“, parengė medžiagą skaitmeniniam leidiniui „Fiksuoti istoriją. Lietuvos 
dokumentinis paveldas, įrašytas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ tarptautinį ir nacionalinį 
registrus“. Šio leidinio dizaineris – Tadas Karpavičius, įvadinio straipsnio autorė – dr. Rima Cicėnienė, 

http://www.epaveldas.lt/
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Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslui bei ilgametė 
Komiteto narė. Vertimą į anglų kalbą atliko ilgametis Komiteto narys dr. Ramūnas A. Kondratas. Leidinys 
finansuojamas iš Sekretoriato biudžeto lėšų. Jo sklaida numatoma 2021 metais. 
 

Paroda, skirta dokumentinio paveldo objektams, 2019 m. įrašytiems į Nacionalinį registrą „Pasaulio 
atmintis“ 

 
Šešių naujų dokumentinio paveldo objektų įrašymo į Nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“ proga 

2019 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje buvo surengta iškilminga liudijimų 
teikimo ceremonija bei atidaryta speciali paroda. Ji 2019–2020 m. eksponuota Komisijos galerijoje, 
Lietuvos centriniame valstybės archyve, Vilniaus universiteto bibliotekoje ir Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių bibliotekoje. Galiausiai atskiri parodos elementai išdalinti atitinkamų objektų saugotojams.  
 

10.2. UNESCO tarptautinė komunikacijos vystymo programa (IPDC) 
 
Neformalus informacinis susitikimas dėl Tarptautinės komunikacijos vystymo programos (IPDC) 40-mečio 

ir Tarpvyriausybinės tarybos sesijos 
 

Spalio 26 d. vyko nuotolinis informacinis susitikimas, skirtas artėjančiai Tarptautinės komunikacijos 
vystymo programos (IPDC) tarpvyriausybinės tarybos sesijai ir programos 40-mečio minėjimui aptarti. 
Pirmiausia aptarti IPDC biuro susitikimo, vykusio birželio 11–12 d., rezultatai, pateikti finansiniai 
duomenys. 2020 m. IPDC programos biudžetas sudarė 1,6 mln., o 2019 m. – 1,1 mln. JAV dolerių. Iš 83 
pateiktų paremti 49 žiniasklaidos priemonių gebėjimų stiprinimo projektai, 4 specialūs projektai Rytų 
Afrikoje, Pietų Afrikoje, Indijoje ir Karibų regione. Įgyvendinti visus projektus buvo įmanoma prisijungus 
naujiems donorams: Švedija (115 tūkst. JAV dol.), Nyderlandai (140 tūkst. JAV dol.), Islandija (57 tūkst. 
JAV dol.), taip pat dvimetė Liuksemburgo parama (225 tūkst. JAV dol.), Prancūzija (108 tūkst. JAV dol.). 
IPDC sekretoriato direktorius Guy Berger pažymėjo šių metų rugsėjo 28–30 d. IPDC formato „Open Talks“ 
renginių ciklą, skirtą tarptautinei visuotinės prieigos prie informacijos dienai pažymėti, jam Lietuva skyrė 
4000 Eur. Susitikime taip pat aptarta ir lapkričio 25–26 d. vyksianti IPDC sesija bei lapkričio 24 d. 
vyksiantis IPDC 40-mečio minėjimas, kurio metu planuojamos įvairios diskusijos. Prie šio renginio 
finansiškai prisidėti pakviestos valstybės narės, Lietuva skyrė 1000 Eur. Šiame susitikime dalyvavo 
Nuolatinės atstovybės atstovai ir Sekretoriato komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė. 
 

UNESCO Tarptautinės komunikacijos vystymo programos (IPDC) Tarpvyriausybinės tarybos 32-oji sesija 
 
Lapkričio 25–26 d. vyko nuotolinė IPDC tarpvyriausybinės tarybos 32-oji sesija, kurios metu priimti 

sprendimai dėl 15 darbotvarkės klausimų. Pirmiausia patvirtinta 2018 m. vykusios 31-osios IPDC sesijos 
ataskaita ir biuro veiklos ataskaita. Biuro pirmininke patvirtinta Švedijos atstovė Anna Brandt, 
vicepirmininkai: Lietuvos atstovė Aušra Jaruševičiūtė, Sent Vincento ir Grenadinų, Libijos atstovai, o biuro 
nariais tapo Nyderlandų, Nigerijos ir Tailando atstovai. Biuro pirmininkė ir visi jo nariai išrinkti vienerių 
metų kadencijai. IPDC biuro atstovai informavo, kad 2020 m. naujaisiais programos donorais tapo 
Prancūzija (100 tūkst. Eur) ir Islandija (60 tūkst. Eur kasmet – ketverių metų įsipareigojimas). Šiuo metu 
didžiausi IPDC donorai, be Prancūzijos ir Islandijos, yra Liuksemburgas (100 tūkst. Eur), Švedija (100 tūkst. 
Eur) ir Nyderlandai (120 tūkst. Eur). Jungtinės Karalystės atstovas pažadėjo, kad JK padidins savo paramą 
(praėjusiais metais ji siekė 80 tūkst. Eur), ir pasiūlė dėl paramos kreiptis į tokias korporacijas kaip 
„Google“ ar „Facebook“, kurioms turėtų būti svarbi parama žiniasklaidai ir informacijai. 

Lietuva savo pasisakyme atkreipė dėmesį į būtinybę ateityje neapsiriboti žurnalistų nužudymais, 
tačiau reaguoti į visus smurto prieš žurnalistus, ypač moteris žurnalistes, atvejus. Lietuvos pasisakyme 
taip pat nemažai dėmesio skirta blogėjančiai žurnalistų ir spaudos laisvės padėčiai Baltarusijoje. 
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Programos sekretoriatas pateikė išaiškinimą dėl atnaujinto IPDC statuto nuostatų: po 2021 m. 
UNESCO generalinės konferencijos sesijos įsigalios taisyklė, kad šalys turės galimybę būti išrinktos 2 
kadencijoms iš eilės – tai galioja ir toms šalims, kurių kadencija IPDC baigiasi 2023 m., ir toms, kurių 
kadencija baigiasi 2021 m. (Lietuva). Taip pat nutarta, kad kitas IPDC biuro susitikimas vyks 2021 m. 
birželio 17–18 d., o 33-oji IPDC tarpvyriausybinės tarybos sesija – 2022 m. lapkričio 24–25 dienomis.  

Šioje sesijoje dalyvavo Lietuvos atstovė IPDC Tarpvyriausybinėje taryboje Aušra Jaruševičiūtė, 
Nuolatinės atstovybės atstovai ir Sekretoriato komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė. 
 

Tarptautinės komunikacijos vystymo programos (IPDC) 40-mečio renginys „Medijų vystymosi ateitis“ 
  

Lapkričio 24 d. vyko nuotolinis Tarptautinės komunikacijos vystymo programos (IPDC) 40-mečio 
minėjimo renginys „Medijų vystymosi ateitis“ (The Future of Media Development), kurio metu 
svarbiausius programos iššūkius apžvelgė UNESCO generalinė direktorė Audrey Azoulay ir IPDC 
tarpvyriausybinės tarybos biuro pirmininkė, Švedijos nuolatinė atstovė Anna Brandt, pasisakė Nobelio 
ekonomikos premijos laureatas Joseph Stiglitz, buvęs Ganos prezidentas John Kufour ir kiti aukšto lygio 
atstovai. Renginyje pristatytas dokumentinis filmas apie šią programą. Ši programa teikia paramą medijų 
projektams įgyvendinti, skatina sudaryti palankias sąlygas rastis nepriklausomai ir pliuralistinei 
žiniasklaidai. IPDC tarpvyriausybinė taryba yra vienintelis daugiašalis JT forumas, kurio tikslas – telkti 
tarptautinę bendruomenę medijų vystymui besivystančiose šalyse. Per 40 veiklos metų IPDC programa 
parėmė per 2000 įvairių medijų vystymo projektų 140-yje pasaulio šalių už daugiau kaip 120 mln. JAV 
dolerių. Remdama geriausias iniciatyvas ir diegdama aukščiausio lygio standartus ji prisidėjo tiek prie 
medijų politikos reformų, tiek prie žurnalistų švietimo visame pasaulyje. Šių dienų iššūkis – žiniasklaidos 
situacija ir prieigos prie informacijos užtikrinimas pandemijos sąlygomis bei naujų donorų paieška, 
siekiant užtikrinti ir net padidinti programos biudžetą.  
 

10.3. UNESCO programa „Informacija visiems“ 
 

UNESCO programos „Informacija visiems“ tarpvyriausybinės tarybos biuro 27-asis susitikimas 
 

Gegužės 20 d. vyko nuotolinis UNESCO programos „Informacija visiems“ tarpvyriausybinės tarybos 
biuro 27-asis susitikimas. Jame stebėtojo teisėmis dalyvavo Nuolatinės atstovybės atstovai ir Sekretoriato 
komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė. Per susitikimą biuro nariai pritarė dviem 
„Informacija visiems“ programos projektams: Maskvos informacinių technologijų ir švietimo instituto 
projektui medijų ir informacinio raštingumo (MIL) ir mokytojų rengimo srityje bei Jamaikos projektui 
dirbtinio intelekto srityje. Pastarasis projektas – besivystančioms mažųjų salų valstybėms skirta vebinarų 
serija apie dirbtinio intelekto poveikį socialiniam ir ekonominiam vystymuisi, ateities darbo rinkai. Rusijos 
instituto vykdomas projektas įtrauks 9 valstybes – Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Kazachstaną, 
Kirgiziją, Moldovą, Rusiją, Uzbekistaną, Tadžikistaną. Biuro nariai pabrėžė, kad labai svarbu šiuos 
projektus atkartoti ir kituose regionuose. Paminėta Afrikos regionui labai aktuali mokytojų rengimo 
tema, pasidžiaugta, kad Jamaikos projektas apima visą Karibų jūros regioną. Svarstyti programos 
„Informacija visiems“ tarpvyriausybinės tarybos nariams pateikti klausimynai dėl UNESCO vidutinės 
trukmės strategijos 2022–2029 (41 C/4) ir Programos ir biudžeto 2022–2025 (41 C/5). Pranešta apie 
birželio mėn. planuojamą nuotolinį programos tarybos susitikimą. UNESCO generalinės direktorės 
pavaduotojas komunikacijai ir informacijai Moez Chakchouk pabrėžė, kad ši programa turėtų siekti 
didesnio matomumo, ir rekomendavo biurui paieškoti būdų, kaip ji galėtų prisistatyti rugsėjo mėn. minint 
Visuotinės prieigos prie informacijos dieną arba rudenį vyksiančiuose globaliuose medijų ir informacinio 
raštingumo renginiuose (2020 m. pagrindinės MIL konferencijos rengėja – Pietų Korėja). 
 

Neformalus UNESCO programos „Informacija visiems“ tarpvyriausybinės tarybos susitikimas 
 



37 

 

Birželio 25 d. vyko nuotolinis neformalus UNESCO programos „Informacija visiems“ 
tarpvyriausybinės tarybos susitikimas. Jame stebėtojo teisėmis dalyvavo Nuolatinės atstovybės atstovai ir 
Sekretoriato komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė. Susitikime buvo pristatytos šešios 
teminės programos darbo grupės bei joms vadovausiantys pirmininkai: Informacinis raštingumas 
(Dorothy Gordon, Gana); Informacijos saugojimas (Lazlo Z. Karvalics, Vengrija); Informacija vystymuisi 
(Mano Verabathran, Malaizija); Informacinė etika (Yves Poullet, Belgija); Prieiga prie informacijos (Cordel 
Green, Jamaika); Daugiakalbystė (Evgeny Kuzmin, Rusija). Susitikime aptarti galimi darbo grupių 
projektai, dalintasi patirtimi, regionų aktualijomis. 

Lietuva planuoja dalyvauti darbo grupės „Informacija vystymuisi“ veikloje, kadangi šioje srityje 
turime reikiamą kvalifikaciją ir patirtį.  
 

UNESCO programos „Informacija visiems“ tarpvyriausybinės tarybos 11-oji sesija 
 

Rugsėjo 22–25 d. nuotoliniu būdu vyko UNESCO programos „Informacija visiems“ (IFAP) 
tarpvyriausybinės tarybos 11-oji sesija, joje dalyvavo Lietuvos atstovas Tarpvyriausybinėje taryboje 
Komisijos narys, Nacionalinio komiteto „Informacija visiems“ pirmininkas prof. dr. Renaldas Gudauskas. 
Stebėtojų teisėmis dalyvavo Nuolatinės atstovybės antrasis sekretorius Mindaugas Gabrėnas ir 
Sekretoriato komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė. 

Tarpvyriausybinę tarybą šiuo metu sudaro 22 šalys, tarp jų ir Lietuva. Sesijai pirmininkavo 
Tarpvyriausybinės tarybos biuro pirmininkė Dorothy Gordon (Gana). Kiti biuro nariai – 4 vicepirmininkai 
(Belgija, Rusija, Jamaika ir Malaizija) bei pranešėjas (Omanas). 

Sesijoje svarstyta 2018–2020 m. veiklos ataskaita, tolesni prioritetai 2022–2025 m., programos 
darbo grupių veiklos, finansinių modalumų, programos matomumo užtikrinimo ir kiti klausimai. Veiklos 
ataskaitas pristatė visų 6 programos darbo grupių (Informacinio raštingumo (Information Literacy) 
(pirmininkauja Ganos atstovė), Informacijos saugojimo (Information Preservation) (Vengrija), 
Informacijos vystymuisi (Information for Development) (Malaizija), Informacijos etikos (Information 
Ethics) (Belgija), Informacijos pasiekiamumo (Information Accessibility) (Jamaika), Daugiakalbystės 
(Multilingualism) (Rusija) pirmininkai. Informacijos etikos darbo grupės veiklos pristatymas sulaukė 
Rusijos atstovo replikų apie skirtingas etikos sampratas ir klausimų, ar šioje darbo grupėje dalyvauja 
atstovai iš Afrikos valstybių, Indijos ir Irano. Gana išsamus buvo Daugiakalbystės darbo pristatymas apie 
daugiakalbystės išsaugojimą Rusijos regionuose bei priminimas, kad 2022–2032 m. bus minimas Pasaulio 
vietos kalbų dešimtmetis. Rusija taip pat kritikavo Vakarų žiniasklaidą dėl dezinformacijos sklaidos apie 
pandeminę situaciją Rusijoje, o programos „Informacija visiems“ sekretoriatą – kad bendradarbiauja tik 
su Vakarų žiniasklaida, o tokias priemones kaip „Sputnik“ ir „Russia Today“ ignoruoja, nepaisant prašymų 
bendradarbiauti. Kai kurios šalys (Turkija, Šveicarija) pažymėjo, kad ši programa apskritai neturėtų 
užsiimti kovos su dezinformacija tema, nes tą derėtų daryti įgyvendinant Tarptautinę programą 
komunikacijos vystymui (IPDC). Diskutuojant apie programos biudžetą, pažymėta, kad nuo pat jos 
įkūrimo 2001 m. iki šiol biudžetą sudarė daugiau kaip 1 mln. 700 tūkst. JAV dolerių. Didžiausi donorai – 
Kinija ir Rusija (taip pat paminėtini Prancūzija, Šveicarija, Omanas, Indija). Šiandien fonde yra likę 
88 tūkst. JAV dol. nepaskirstytų lėšų, tad didžiausias iššūkis – pritraukti naujų lėšų, šalys narės paragintos 
prisidėti. Rusija pasiūlė surengti donorų konferenciją, pritraukiant suinteresuotus dalyvius (verslas, 
žiniasklaida, IT sektorius). Buvo aptarti ir valstybių narių tiksliniai įnašai, kur taip pat dažnai skambėjo 
Rusijos vardas. 2019 m. Rusija skyrė 843 tūkst. JAV dol. seminarams, konferencijoms, darbo susitikimams 
informacinio raštingumo, komunikacijos, daugiakalbystės, raštingumo ugdymo ir kitoms susijusioms 
veikloms daugiausiai pačioje Rusijoje. 2020–2021 m. tokioms veikloms Rusija skirs dar per 500 tūkst. JAV 
dolerių. Paminėtos ir Rusijos valstybinės programos šioje srityje, kas liudija didelį suinteresuotumą veikti 
šioje platformoje ir turėti įtaką. Svarstant šios sesijos rekomendacijų klausimą, sudaryta rekomendacijų 
rengimo darbo grupė (Grenada, Omanas, Rusija, Šveicarija). Daugiausiai diskusijų kilo dėl preambulės 
formuluotės, Belgijai, Šveicarijai, Lietuvai, Grenadai ir Maliui pasiūlius ten paminėti nuorodas į žmogaus 
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teises bei etiką. Deja, Jamaika, Japonija, Nigerija, Malaizija, PAR, Rusija, Šiaurės Korėja ir Turkija tam 
prieštaravo, todėl nuorodos atsisakyta. 
 

Neformalus UNESCO programos „Informacija visiems“ (IFAP) nacionalinių komitetų susitikimas 
 

Lapkričio 5 d. vyko nuotolinis UNESCO programos „Informacija visiems“ (IFAP) neformalus 
nacionalinių komitetų susitikimas. Sugrupavus dalyvaujančias šalis pagal laiko zonas, Europa ir Šiaurės 
Amerika dalyvavo kartu su Lotynų Amerika ir Karibais, o Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Slovakijos, Turkijos, 
Brazilijos ir Jamaikos nacionalinių komitetų atstovai susijungė į vieną bendrą susitikimą. Jo tikslas – 
aptarti komitetų veiklas, rugsėjo 22–25 d. vykusią 11-ąją IFAP tarybos sesiją ir 2022–2025 m. programos 
strateginį veiklos planą, nes dabartinis IFAP strateginis planas galioja iki 2021 m. pabaigos.  

Visi nacionalinių IFAP komitetų atstovai paskelbė savo veiklos ataskaitas ir prioritetus. Rusijoje 
didžiausias dėmesys skiriamas daugiakalbystei ir vietos kalbų išsaugojimui, rengiamasi 2022–2032 m. 
planuojamam pasaulio vietos kalbų dešimtmečiui, dirbama su šalies regionais, skatinant daugiakalbystę, 
surengta nacionalinė konferencija apie komunikaciją ir informaciją skaitmeniniame amžiuje. Lenkijos 
nacionalinis IFAP komitetas, įkurtas 2008 m., glaudžiai dirba su nacionaline UNESCO komisija. Didelis 
dėmesys skiriamas medijų ir informacinio raštingumo, dirbtinio intelekto ir interneto universalumo 
temoms, leidžiamos publikacijos. Turkijoje didžiausias dėmesys skiriamas kultūrinio palikimo 
skaitmenizavimui, planuojama didelė konferencija šia tema, daug bendradarbiaujama su Turkijos 
kultūros ministerija ir Turkijos radiju ir televizija. Lietuvai atstovavęs Nacionalinio komiteto pirmininkas 
prof. dr. Renaldas Gudauskas pasidalino naujienomis apie kaip tik tą pačią dieną Lietuvos nacionalinėje 
M. Mažvydo bibliotekoje sėkmingai įvykusią tarptautinę konferenciją audiovizualinio kultūros paveldo 
tema, kurioje dalyvavo Estijos, Latvijos, Nyderlandų, Švedijos atstovai. Pristatė veiklas kultūrinės 
diplomatijos srityje, bendradarbiaujant su Izraelio, Prancūzijos, Švedijos ir kitų šalių kultūros institutais. 
Pranešė apie bibliotekoje įkurtą Raštingumo kompetencijų centrą, planuojamas plėtoti bendras veiklas su 
Vytauto Didžiojo ir Vilniaus Gedimino technikos universitetais, ypač skaitmeninių humanitarinių mokslų ir 
dirbtinio intelekto srityse. Slovakijos atstovas pabrėžė komiteto dėmesį mergaičių ir moterų 
kompiuterinio raštingumo didinimui, dirbtiniam intelektui ir atviriesiems švietimo šaltiniams. Jamaikoje 
nacionalinis IFAP komitetas neseniai atnaujino savo veiklą, jo prioritetai: prieiga prie informacijos ir 
popandeminė visuomenės ateitis. Karibų iniciatyva planuojami trys dideli renginiai, skirti dirbtinio 
intelekto ir švietimo, etikos, mokslo ir lyčių temoms. Susitikimo metu daug diskutuota apie visuomenės 
po pandemijos ateitį. Taip pat aptarta ir rugsėjį vykusi 11-oji IFAP tarybos sesija, kurioje išsamiai 
diskutuota visomis 6 IFAP prioritetinėmis temomis (informacija vystymuisi, informacinis raštingumas, 
informacijos saugojimas, informacijos etika, informacijos prieinamumas, daugiakalbystė), vyko IFAP 
projektų pristatymai ir aptarimai, svarstyta dėl lėšų pritraukimo ir kt. Susitikimo pabaigoje IFAP biuro 
pirmininkė Dorothy Gordon paragino nacionalinius komitetus fiksuoti visas finansines paramas savo 
renginiams, kadangi tai yra netiesioginė parama IFAP veiklai. Artimiausiu metu bus parengtas IFAP 
strateginio plano 2022–2025 m. rengimo konsultacijų grafikas.     
 

10.4. UNESCO programa „Žmogus ir biosfera“ ir Žuvinto biosferos rezervatas 
 

Rugpjūčio 8 d. Sekretoriatas parengė Komisijos atsakymą į nevyriausybinių organizacijų Baltijos 
aplinkos forumo ir Lietuvos ornitologų draugijos viešą kreipimąsi dėl Žuvinto biosferos rezervato 
niokojimo. Savo nuomonę dėl Aplinkos ministerijos siūlymų Saugomų teritorijų įstatymo keitimui 
Komisija buvo išreiškusi 2020 m. birželio 26 d. kreipimesi į Seimo Aplinkos apsaugos komitetą, teigdama, 
kad siūlomi įstatymo pakeitimai, siekiant įteisinti „tradicinę žvejybą“ ir tokiu būdu suteikti privilegiją 
tokiai veiklai nepamatuotai dideliam gyventojų skaičiui, yra nesuderinami su biosferos rezervato steigimo 
tikslais, prieštarauja nacionaliniams teisės aktams, tarptautinei praktikai ir Lietuvos Respublikos 
įsipareigojimams UNESCO, o jų įgyvendinimas turėtų reikšmingą neigiamą poveikį biosferos rezervate 
saugomoms vertybėms. UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ nacionalinio koordinatoriaus akad. 
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prof. Vinco Būdos teigimu: „Žuvinto, kaip vienintelės Lietuvos teritorijos, priklausančios UNESCO 
pasauliniam biosferos rezervatų tinklui, apsauga turi būti griežtesnė nei kitų rezervatų ar kitą statusą 
turinčių saugomų teritorijų, o visi apsaugos pakeitimai turi turėti mokslinį pagrindą.“ Tačiau Žuvinto 
biosferos rezervato naujų nuostatų, nesuderinamų su kol kas galiojančio Saugomų teritorijų įstatymo 
nuostatomis, patvirtinimas yra visiškai nepriimtinas, nelogiškas ir apskritai teisinėje valstybėje sunkiai 
įsivaizduojamas akibrokštas.  

2021 m. Lietuva yra įsipareigojusi UNESCO pateikti periodinę UNESCO programos „Žmogus ir 
biosfera“ pasauliniame biosferos rezervatų tinkle esančio Žuvinto biosferos rezervato valdymo ataskaitą, 
kurioje turės būti išsamiai pristatyta, kaip per dešimtmetį nuo Žuvinto biosferos rezervato įrašymo į 
pasaulinį tinklą valstybei sekėsi įgyvendinti integruotą žemės, vandens ir biologinės įvairovės tvarkymo 
strategiją, demonstruojančią naują požiūrį į aplinkos apsaugą ir darnų vystymąsi, bei vietos gyventojų, 
mokslininkų ir aplinkosaugininkų interesų dermę. Naujuose nuostatuose bei siūlomuose Saugomų 
teritorijų įstatymo keitimuose numatyti Žuvinto biosferos rezervato valdymo pokyčiai prieštarauja siekiui 
išsaugoti Žuvinto biosferos rezervato teritoriją UNESCO saugomų teritorijų tinkle; šie pakeitimai bus 
vertinami programos „Žmogus ir biosfera“ tarptautinės programos valdyboje.  
 

Jubiliejinė kolekcinė moneta, skirta Žuvinto biosferos rezervatui 
 

Sekretoriatas sulaukė Lietuvos banko kvietimo bendradarbiauti plėtojant kolekcinių monetų, skirtų 
Lietuvos kultūros ir gamtos paveldo vietovių, vertybių ir dokumentų, įtrauktų į UNESCO sąrašus ir 
registrus, sukaktims pažymėti, leidybą ir leisti Žuvinto biosferos rezervato įtraukimo į UNESCO „Žmogus ir 
biosfera“ programos pasaulinį biosferos rezervatų tinklą 10 metų sukakčiai skirtą kolekcinę monetą.  
 

10.5. Tarptautinės hidrologijos programos nacionalinio koordinatoriaus pasikeitimas 
 

UNESCO kvietimas Tarptautinės hidrologijos programos (IHP) nacionaliniams koordinatoriams iki 
balandžio 15 d. parengti ir išsiųsti nacionalinę programos įgyvendinimo ataskaitą tapo pagrindu 
peržiūrėti esamo nacionalinio koordinatoriaus veiklą bei imtis priemonių situacijai keisti. 

Tarptautinė hidrologijos programa yra viena iš Lietuvai aktualių UNESCO programų. Iki šiol joje 
Lietuvai atstovaudavo Lietuvos mokslų akademijos deleguotas mokslininkas, nuo 2015 m. – prof. Arvydas 
Povilaitis. Susiklosčiusi koordinatoriaus skyrimo tradicija tapo probleminė, nes deleguojamas žmogus 
dažniausiai dirba akademinį darbą vienoje iš mokslo institucijų, kuri neturi papildomų lėšų savo 
darbuotojui siųsti į programos susitikimus, dokumentams rengti, ekspertiniam darbui. Tuo tarpu iš 
nacionalinio koordinatoriaus tikimasi akademinę, tyrimų bendruomenę telkiančios veiklos, ekspertinės 
veiklos, peržengiančios neatlygintinos visuomeninės veiklos supratimą. 

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Sekretoriatas kreipėsi į Aplinkos ministeriją, siūlydamas IHP 
nacionalinio koordinatoriaus funkciją pavesti pavaldžiai šioje srityje kompetentingai įstaigai, kurios 
funkcijos būtų susijusios ir su funkcijomis, numatomomis nacionaliniam koordinatoriui. IHP atveju tokia 
institucija galėtų būti Hidrometeorologijos tarnyba. 
 

10.6. UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklo projektas 
 

2020 m. Lietuvoje veikė 17 UNESCO asocijuotosios mokyklos vardą turinčių mokyklų tinklas.  
 

Jungtinių Tautų simuliacija Estijoje (renginys atšauktas) 
 

Sekretoriatas išplatino informaciją UNESCO Asocijuotų mokyklų projekte dalyvaujančioms Lietuvos 
mokykloms balandžio 23–26 d. Saaremos saloje (Estijoje) dalyvauti tradicinėje JT simuliacijoje, 
rengiamoje bendradarbiaujant su Estijos nacionaline UNESCO komisija bei UNESCO asocijuotųjų mokyklų 
Estijos tinklą koordinuojančia nevyriausybine švietimo organizacija. Renginys turėjo būti skirtas 15–19 m. 
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jaunimui, diskusijos turėjo vykti su darnaus vystymosi tikslais susijusiomis moterų ir konfliktų sprendimo, 
atsakingo vartojimo ir klimato kaitos, medijų raštingumo temomis. Renginyje, kuris buvo atšauktas dėl 
pandemijos, ruošėsi dalyvauti gausios net trijų Lietuvos asocijuotųjų mokyklų komandos.  
 

UNESCO asocijuotųjų mokyklų pasaulinis vebinaras  
 

Sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė, nacionalinė UNESCO asocijuotųjų mokyklų 
tinklo koordinatorė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė dalyvavo gegužės 12 d. vykusiame pirmajame 
pasauliniame UNESCO asocijuotųjų mokyklų vebinare, skirtame pristatyti ir aptarti skirtingų šalių 
švietimo institucijų patirtis pandemijos metu.  

 
Kvietimas dalyvauti Pasaulinėje vaikų meno parodoje 

 
Išplatinta informacija dalyvauti Japonijos Kanagawa 21-osios bienalės Pasaulinėje vaikų meno 

parodoje. Darbus parodai buvo galima siųsti rugsėjo 1 – lapkričio 30 dienos. Paroda bus eksponuojama 
2021 m. liepos 6 – rugpjūčio 22 dienomis. 
 

UNESCO „Švietimo perspektyvų“ projektas 
 

Sekretoriatas gavo ir išplatino kvietimą UNESCO asocijuotosioms mokykloms įsitraukti į UNESCO 
„Švietimo perspektyvų“ (Futures of Education) projektą, kuriuo siekiama paskatinti pasaulinę diskusiją 
apie žinių ir mokymosi įtaką žmonijos ir planetos ateičiai. 

Ši diskusija taps pagrindu UNESCO generalinės direktorės Audrey Azoulay įkurtos Tarptautinės 
švietimo perspektyvų komisijos, turinčios parengti UNESCO švietimo viziją, darbui. Dokumento projektą 
numatyta pristatyti UNESCO Generalinės konferencijos 41-osios sesijos metu (2021 m. rudenį). 

Mokytojai, švietėjai, mokiniai, tėvai kviečiami dalyvauti diskusijose apie švietimo iššūkius ir tikslus, 
teikti meno kūrinius švietimo vizijos 2050-iesiems tema bei rašinius švietimo ateities tema. 
 
UNESCO ir Europos Sąjungos projekto „Jaunimo sudominimas įtraukia ir darnia Europa“ 2-asis seminaras 
 

Vasario 27 – kovo 1 d. Nyderlanduose vyko UNESCO ir Europos Sąjungos projekto „Jaunimo 
sudominimas įtraukia ir darnia Europa“ 2-asis seminaras, kuriame pakviesti dalyvauti 10 pirmųjų 
dirbtuvių nematerialaus kultūros paveldo tema, vykusių 2019 m. spalio 26–29 d. Vienoje (Austrija), 
dalyvių, tarp jų Kauno Kovo 11-osios gimnazijos istorijos mokytojas Ignas Juškevičius ir mokinys Dovydas 

Tamošiūnas. Šios dirbtuvės – viena iš UNESCO ir Europos Sąjungos projekto „Jaunimo sudominimas 
įtraukia ir darnia Europa“ (Engaging Youth for an Inclusive and Sustainable Europe) veiklų. 
 

UNESCO ir Europos Tarybos konferencija UNESCO asocijuotosioms mokykloms 
 

Lapkričio 23–25 d. UNESCO ir Europos Taryba surengė nuotolinę konferenciją „Nuo kiekvieno 
besimokančiojo balso išklausymo prie aktyvaus pilietinio dalyvavimo skaitmeniniame amžiuje: mokyklų 
vaidmuo pandemijos metu ir po jos“, kurioje gausiai dalyvavo Lietuvos tinklo mokyklos. Konferencija 
buvo skirta aptarti iššūkius, su kuriais susiduria mokyklos pandemijos metu, bei pristatyti įdomius ir 
sėkmingus jų sprendimo pavyzdžius iš Europos mokyklų. 
 

Pasaulinė vaikų diena 
 

Lapkričio 20 d. Lietuvos mokyklos jungėsi prie UNESCO ir UNICEF kvietimo švęsti Pasaulinę vaikų 
dieną. „Didžiausios pasaulio pamokos“ iniciatyvai šia proga parengtas pamokos planas klimato kaitos 

https://en.unesco.org/futuresofeducation/
https://ich.unesco.org/en/engaging-youth-for-an-inclusive-and-sustainable-europe-01051
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tema. Mokyklos galėjo pasinaudoti pamokos planu su klausimais ir diskusijų užduotimis, puikiai 
pritaikytais anglų kalbos, geografijos ar klasės valandėlei. 
 

Medijų raštingumo mokymai 
 

Lietuvos tinklo mokyklos pakviestos dalyvauti Medijų raštingumo mokymų programoje. Programa 
įgyvendinama nuo 2020 m. birželio, tačiau tinklo mokykloms suteikta galimybė prisijungti prie 
paskutiniųjų mokymų, planuojamų 2021 m. vasario–kovo mėn., kurie orientuoti labiau į mokyklas ir 
pritaikyti būtent nuotoliniam mokymui. Programa remiasi metodologija, sukurta JAV, bet specialistų 
pritaikyta ir Lietuvai. (https://www.irex.org/project/learn-discern-l2d-media-literacy-training) 

Medijų ir skaitmeninis raštingumas yra viena iš esminių UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklo temų, 
ypač aktuali pastaruoju metu dėl įvairių politinių įvykių, dėl pandemijos į skaitmeninę erdvę persikėlusio 
socialinio bendravimo, bendros nežinios ir netikrumo atmosferos. Mokymai skirti moksleiviams, kurie 
rengiami tapti instruktoriais, taip jie įgalinami skleisti žinias ir ugdyti sąmoningumą tarp savo 
bendraamžių. 
 

10.7. UNESCO katedros, centrai ir klubas Lietuvoje 
 

2020 m. Lietuvoje veikė trys UNESCO katedros, du centrai ir vienas klubas. UNESCO katedros ir 
centrai dalyvavo tarptautiniuose renginiuose, stažuotėse, vykdė informacijos, mokslinių žinių sklaidos, 
edukacinius renginius ir paskaitas, įtraukdami visuomenę, prisidėdami prie UNESCO vardo matomumo 
didinimo tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygiu. 

Šiaulių UNESCO klubas savo veiklą vykdo nuo 1998 m., aktualizuodamas ir skleisdamas UNESCO 
vertybes bei prioritetus. 2020 m. jis įgyvendino, rengė bei organizavo susitikimus, renginius, edukacines 
veiklas, pažintines keliones. Kaip ir kasmet, metų pabaigoje buvo teikiama klubo premija. 2020 m. ji 
atiteko Šiaulių miesto savivaldybės bibliotekos Rėkyvos filialo vyresniajai bibliotekininkei Giedrei 
Butkutei. Be to, klubas kartu su Lietuvių kalbos draugija pateikė Genovaitės Kačiuškienės kandidatūrą 
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medaliui „Tarnaukite Lietuvai“ gauti. 

UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra Vilniaus dailės akademijoje (veikusi nuo 
1998 m.) 2020 m. baigė savo veiklą. 

UNESCO asocijuotas fundamentaliųjų mokslų tyrimų ir mokymų centras (veikiantis nuo 1999 m.) 
ataskaitos už 2020 m. nepateikė. 

UNESCO remiamas Regioninis bioetikos informacijos centras (RBIC), veikiantis nuo 2004 m., 
vykdydamas savo, kaip regioninio partnerio, įsipareigojimus toliau dalyvauja Europinio masto tyrimų ir 
bioetikos tinklų kūrimo iniciatyvose. 2020 m. RBIC tęsė veiklą projektuose EU-STANDS4PM: A European 
standardization framework for data integration and data-driven in silico models for personalized 
medicine ir INTEGRITY: empowering students through evidence-based, scaffolded learning of Responsible 
Conduct in Research (RCR). Centras kasmet atnaujina sukurtą Bioetikos bibliografijos duomenų bazę 
naujais straipsniais, moksliniais darbais bioetikos tema. Centrinės ir Rytų Europos kontekste aktualios 
bioetikos problemos buvo analizuojamos renginiuose: spalio 29 d. prof. dr. Eugenijus Gefenas ir 
doktorantė Jūratė Lekstutienė dalyvavo nuotoliniame seminare Ethically and socially responsible 
governance of research biobanks in the Baltic states ir skaitė pranešimą Lithuanian biobanking: ethical 
and legal issues (http://www.mies.mf.vu.lt/wp-content/uploads/2020/11/Final-Program-and-Invitation-
Workshop-Riga-March-19.pdf); spalio 26–27 d. prof. Eugenijus Gefenas dalyvavo SIENNA projekto 
seminare, kur diskutuota apie rekomendacijas, susijusias su nebiomedicininiais tyrimais, ir skaitė 
pranešimą CIOMS 2016. International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans; 
taip pat dalyvauta kituose renginiuose. 

UNESCO Tarpdisciplininė mechatronikos katedra Kauno technologijos universitete (veikianti nuo 
2006 m.) 2020 m. daug dėmesio skyrė mokslo žinių sklaidai dirbtinio intelekto srityje ir įtraukimui į 
mokslinę veiklą, taikant nuotolinio mokymo technologijas. 2020 m. katedra dalyvavo kuriant gaires 

https://www.irex.org/project/learn-discern-l2d-media-literacy-training
http://www.mies.mf.vu.lt/wp-content/uploads/2020/11/Final-Program-and-Invitation-Workshop-Riga-March-19.pdf
http://www.mies.mf.vu.lt/wp-content/uploads/2020/11/Final-Program-and-Invitation-Workshop-Riga-March-19.pdf
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iniciatyvai UNESCO Recommendation on Open Science; dalinantis gerąja praktika sprendžiant 
„nepasiturinčių studentų materialinį skatinimą ir įtraukimą į sėkmingą mokymosi procesą“ (Information 
on the contribution of Higher Education To the SDGs and to the “leaving no one behind” mandate); Be to 
Kauno technologijos universitetas pateikė atsakymus į UNESCO klausimyną, parodydamas, kaip sprendžia  
COVID-19 krizės sukeltus mokymo ir mokymosi iššūkius. 

UNESCO Medijų ir informacinio raštingumo įtraukiai žinių visuomenei katedra įkurta 2018 m. 
Vytauto Didžiojo universitete. 2020 m. katedra savo veiklą vystė tokiose srityse: mokslo tyrimuose ir 
akademinėje veikloje, tarpinstitucinio bendradarbiavimo veiklose, tarptautinio pobūdžio veiklose. Per 
metus sukurta mokslo darbų, parašyta projektų, inicijuotos naujos veiklos: pateiktos dvi medijų kovos su 
dezinformacija analizės (fact-checking as resilience to disinformation) ir visuomenės atsparumo (society’s 
digital resilience) tyrimams šiuolaikinėje medijų ekosistemoje (ir tiesiogiai į medijų raštingumo klausimus 
ir problematiką Lietuvoje) paraiškos; pradėti arba tęsiami mokslo tyrimų projektai, susiję su medijų 
raštingumo situacijos analize (media education), žiniasklaidos laisvės klausimais (press freedom), 
žurnalistų saugumo (safety of journalists), medijų pliuralizmo (media pluralism), informacinės aplinkos ir 
emocinės sveikatos pandemijos metu vertinimais; pasirašyta bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis 
su JAV Medijų raštingumo centru, siekiant plėtoti bendrus edukacinius ir mokslinių tyrimų projektus. Taip 
pat akademinių darbų srityje spaudos laisvės, visuomenės atsparumo ir medijų raštingumo tematika 
plačiai diskutuota ir tyrinėta universiteto Viešosios komunikacijos katedros studijų programų (Viešoji 
komunikacija, Future Media and Journalism, Integruota komunikacija) dalykuose ir bendruose 
dėstomuose dalykuose, jos atsispindi ir individualiai ar grupėse studentų atliktuose darbuose. 
 

11. Dalyvavimas rengiant strateginius Lietuvos dokumentus 
 

11.1. Sekretoriato siūlymai dėl Vilniaus m. savivaldybės teritorijos bendrojo plano projekto 
sprendinių, susijusių su pasaulio paveldo vertybe Vilniaus istoriniu centru 

 
Sekretoriatas susijusioms institucijoms teikė išsamų paaiškinimą ir pasiūlymus dėl rengiamo 

Vilniaus m. savivaldybės teritorijos bendrojo plano (toliau – Bendrasis planas) sprendinių bei jų galimos 
įtakos Vilniaus istoriniam centrui ir jo apsaugos zonai. Pažymėta, kad vadovaujantis UNESCO Pasaulio 
paveldo konvencija ir jos įgyvendinimo gairių 110 p., valstybės narės, siekdamos įvertinti planuojamus 
pokyčius pasaulio paveldo vertybių teritorijose, privalo atlikti poveikio paveldui vertinimą pagal ICOMOS 
rekomendacijas.  

Bendrasis planas yra planavimo dokumentas, tiesiogiai susijęs su pasaulio paveldo vertybės 
Vilniaus istorinio centro teritorija ir jos apsaugos zona. Šio dokumento sprendiniai, lemiantys užstatymo 
reguliavimą (intensyvumą, tankį, aukštingumą, sklypo užstatymo morfotipinę charakteristiką, ypač tose 
teritorijose, kurių istorinė urbanistinė struktūra pažeista ar suardyta), galimai turi įtakos vietovės 
vertingosiomis savybėmis, jos autentiškumui ir vientisumui. Sekretoriatas atkreipė dėmesį, kad 
vienintelis šiuo metu Vilniaus senamiesčio apsaugą reglamentuojantis dokumentas – Vilniaus 
senamiesčio apsaugos reglamentas – buvo patvirtintas dar 2003 m., o per tą laiką ženkliai pakitusios 
Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyminės nuostatos bei sąvokos dažnai teisiškai 
kvestionuojamos ir nebeatitinka esamos Vilniaus senamiesčio išsaugojimo būklės. Taip pat atkreiptas 
dėmesys, kad Bendrojo plano sprendiniai gali nulemti naujus Vilniaus senamiesčio teritorijos vystymo ir 
išsaugojimo standartus bei užtikrinti Vilniaus istorinio centro apsaugos prioritetus. 

Prezidento kanceliarijos iniciatyva vyko du susitikimai dėl Bendrojo plano sprendinių ir poveikio 
paveldui vertinimo pasaulio paveldo vertybės Vilniaus istorinio centro ir jo apsaugos zonos teritorijai. Jų 
metu prieita susitarimo atlikti Vilniaus istorinio centro poveikio paveldui vertinimą. Sutarta, kad procesą 
įgyvendins Vilniaus m. savivaldybė, bendradarbiaudama su Kultūros ministerija. 
 

11.2. Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcija ir jos 2020–2024 m. 
veiksmų planas 
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Birželio 15 d. kultūros ministro įsakymu patvirtinta Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo 

politikos koncepcija. Jai numatyta parengti ir patvirtinti 2020–2024 m. veiksmų planą (toliau – Veiksmų 
planas). Šiuo tikslu sudaryta darbo grupė, kurios veikloje dalyvavo Sekretoriato atstovai. 

 Koncepcijos siekis – suformuoti darnaus vystymosi principais grįstas materialaus ir nematerialaus 
kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos kryptis, atsižvelgiant į bendruosius šalies 
vertybinius prioritetus, tobulinant esamą teisinį reguliavimą, plėtojant į rezultatus orientuotą kultūros 
paveldo apsaugos valdymą, užtikrinant integralią ir ilgalaikę valstybės pažangą kultūros paveldo apsaugos 
srityje. Veiksmų plano tikslas – įtvirtinti konkrečias priemones koncepcijos nuostatoms įgyvendinti. 

Sekretoriatas dalyvavo rengiant koncepciją, jos projektui ir Veiksmų planui teikė pastabas ir 
pasiūlymus, susijusius su materialaus kultūros paveldo vertybių, įrašytų į UNESCO Pasaulio paveldo 
sąrašą, teisinio reguliavimo, valdysenos, stebėsenos klausimais, socialinių ir ekonominių veiksnių 
poveikio materialiam ir nematerialiam kultūros paveldui tyrimu, Etninės kultūros valstybinės globos 
pagrindų įstatymo naujos redakcijos rengimu, UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos 
konvencijos vertimo į lietuvių k. atnaujinimu, nematerialaus kultūros paveldo vertybių, įrašytų į Lietuvos 
nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą bei tarptautinius UNESCO nematerialaus kultūros 
paveldo sąrašus, stebėsenos tvarkos parengimu ir patvirtinimo galimybėmis ir kt. 

Rugsėjo 14 d. įvyko nuotolinis Kultūros ministerijos Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros 
paveldo tarybos posėdis dėl Kultūros ministerijos parengto Veiksmų plano projekto, posėdžiui 
pirmininkavo Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė. Rugsėjo 16 d. Tarybos 
vardu Kultūros ministerijai pateikti pasiūlymai ir papildymai planui: atkreiptas dėmesys į materialiam ir 
nematerialiam kultūros paveldui skirtų priemonių skaičiaus netolygumą bei nematerialaus kultūros 
paveldo apsaugai skirtų priemonių stoką, išreikštas susirūpinimas dėl Veiksmų plano rengimo skubos, 
pasiūlyta praplėsti suinteresuotų ir teikiančių pasiūlymus institucijų sąrašą, numatyti šaltinius ir būdus, 
kaip finansuoti arba iš dalies finansuoti Veiksmų plane numatytas ilgalaikes tarpinstitucines, tarptautinio, 
valstybės ar regiono masto priemones, pateikti kiti pasiūlymai.  
 

11.3. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniai 
 

Gegužės 15 d. Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė ir paveldo programų 
vadovė Renata Kepežinskienė dalyvavo Kultūros ministerijos inicijuotame nuotoliniame susitikime su 
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių rengėjais. Susitikime buvo aptarti galimi 
kultūros paveldo srities, taip pat nematerialaus paveldo, sprendiniai rengiamame Lietuvos Respublikos 
teritorijos bendrajame plane. 

 
11.4. Pastabų teikimas Bendrųjų ugdymo programų rengėjams 

 
Liepos 27 d. Komisija pateikė pasiūlymus bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo procesus 

koordinuojančiai Nacionalinei švietimo agentūrai. Kreipimesi atsiremiama į JT Generalinės Asamblėjos 
2015 m. rugsėjo 25 d. rezoliuciją „Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“ 
bei joje suformuluotą tikslą „Užtikrinti įtraukų ir lygiavertį kokybišką švietimą ir visiems suteikti 
mokymosi visą gyvenimą galimybių“, kuriuo remiamasi siekiant bendrųjų programų atnaujinimo gairėse 
užsibrėžto pokyčio. UNESCO ir Komisija ypatingą dėmesį skiria šioje rezoliucijoje suformuluotam švietimo 
tikslui. Aktualių kompetencijų plėtotė bendrajame ugdyme taip pat yra UNESCO Tarptautinio švietimo 
biuro (International Bureau of Education) mokslinių tyrimų darbotvarkėje.  

Siekiant kompetencijų raiškos išsamumo, Pažinimo kompetencijos, Komunikavimo kompetencijos 
ir Pilietiškumo kompetencijos aprašus Komisija pasiūlė papildyti trūkstamais sandais, taip pat 
kompetencijų aprašuose rekomendavo išryškinti jų esminius raiškos požymius ir sandus, pažymėdama, 
kad tai svarbu ir vertinant kiekvienos kompetencijos raišką, ir aptariant kompetencijų tarpusavio sąveiką. 
Pažinimo kompetencijos aprašo problemų sprendimo sandas yra priskirtinas Kūrybiškumo kompetencijai, 
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o šios aprašo Tyrinėjimo sandas – pažinimo kompetencijai. Kreipimesi taip pat teigiama, kad 
kompetencijų raiškos (mokinio veiklos ar elgsenos) pamatuojamumas yra esminis kompetencijos aprašo 
tinkamumo kriterijus. Todėl pasiūlyta kompetencijų aprašuose atsisakyti požymių, kurių raidos ir 
pasiekimo lygio neįmanoma apibrėžti. 

Komisija pasiūlė organizuoti bendras rengėjų ir skirtingų darnaus vystymosi temų ekspertų 
diskusijas.  
 

12. Sekretoriato atstovų dalyvavimas kitų institucijų įsteigtų darbo grupių, komisijų veikloje, 
projektuose, renginiuose 

 
12.1. Darnaus vystymosi tikslų ekspertų tinklas 

 
2020 m. Sekretoriatas aktyviai dalyvavo Aplinkos ministerijos, programos „Kurk Lietuvai“ ir 

Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos inicijuotoje 
programoje, skirtoje artimai dirbant su įvairių sričių ekspertais įtraukti darnaus vystymosi tikslus ir jų 
uždavinius į Lietuvos strateginius dokumentus (visų pirma, rengiant Nacionalinės pažangos programą 
(2021–2030) bei Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą), taip siekiant užtikrinti darnų 
ekonomikos, visuomenės ir aplinkos kokybės vystymąsi. Darnaus vystymosi tikslų ekspertų tinkle 
Komisijai atstovavo dr. Laima Galkutė bei Sekretoriato atstovės. Per metus surengta keletas susitikimų, 
nuotolinių konsultacijų, pagal kompetenciją teiktos pastabos Kultūros, Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijų atnaujinamiems strateginiams dokumentams. 

Liepos 27 d. buvo surengtas Darnaus vystymosi ekspertų tinklo nuotolinis tikslinis susitikimas, 
kuriame Komisijos ir šio tinklo narė dr. Laima Galkutė bei Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina 
Paškevičiūtė pristatė Europos žaliąjį kursą bei pagrindinius jo akcentus aplinkosaugos bei švietimo srityse. 
Darnaus vystymosi ekspertų tinklo narių sutarimu ši Europos Sąjungos strategija taps ašine tema 
artėjančiam Darnaus vystymosi tikslų lokalizacijos forumui bei visą tinklo veiklą kreipiančiąja. 

 
12.2. Vilniaus m. savivaldybės darbo grupė UNESCO literatūros miesto paraiškai rengti 

 
Sausio 14 d. Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė dalyvavo Vilniaus m. 

savivaldybės surengtame posėdyje dėl galimybės atnaujinti darbo grupę, siekiant miesto narystės 
UNESCO Kūrybinių miestų tinkle (UNESCO Creative Cities Network), pasirinkus „literatūros miesto“ temą. 
Vilniaus miesto paraiška rengiama 2020 m., o UNESCO Kūrybinių miestų tinklui teikiama 2021 metais. 
Posėdyje nuspręsta darbo grupę atnaujinti.  
 

12.3. Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado komisija 
 

Sausio 16 d. Lietuvos nacionaliniame kultūros centre įvyko Lietuvos nacionalinio nematerialaus 
kultūros paveldo vertybių sąvado ekspertų komisijos posėdis, kuriame dalyvavo šios komisijos narė, 
Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė. Posėdyje buvo aptariamos galimybės 
pakartotinai vertinti Lietuvos vietovardžių ir Kazanės totorių vestuvių pyrago „Čak čak“ tradicijų Lietuvoje 
paraiškas, jas papildant arba atsižvelgiant į UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos 
konvencijos nuostatas bei paraiškos rengėjų papildomus paaiškinimus. Galutinis sprendimas dėl šių 
vertybių įtraukimo į Sąvadą atidėtas. Papildomų posėdžių ir konsultacijų metu vasario mėn. nuspręsta 
šias vertybes 2020 m. į Sąvadą įrašyti. 

Liepos 2 d. Vilniaus Rotušėje įvyko dėl karantino atidėtos 2019 m. patvirtintų Lietuvos 
nematerialaus kultūros paveldo vertybių įrašymo į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą 
iškilmės. Renginyje dalyvavo Sekretoriato kultūros programų vadovė ir Sąvado komisijos narė Milda 
Valančiauskienė. 
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Rugsėjo 22 d. Lietuvos nacionaliniame kultūros centre vyko Nematerialaus kultūros paveldo 
sąvado komisijos posėdis, kuriame dalyvavo Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda 
Valančiauskienė. Posėdyje svarstytos Panevėžio rajono ir Ignalinos savivaldybių 2020 m. Nematerialaus 
kultūros paveldo vertybių kandidatūros, apmokėjimo už paraiškų Sąvadui rengimą galimybės, galimi 
Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado komisijos sudarymo pokyčiai, galimos nominacijos 
UNESCO Reprezentatyviajam žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašui. 

Gruodžio 1 d. nuotoliniu būdu įvyko Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado komisijos 
posėdis (rengėjas Lietuvos nacionalinis kultūros centras) dėl 2020 m. pateiktų vertybių įtraukimo į 
Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Svarstytos 10 vertybių kandidatūrų. Sekretoriato 
kultūros programų vadovė ir Sąvado komisijos narė Milda Valančiauskienė vertino 4 vertybių 
kandidatūras. Sprendimai dėl visų svarstytų vertybių priimti po bendrų aptarimų ir bendru sutarimu. Į 
Sąvadą bus įtrauktos 6 vertybės. 

 
12.4. Kultūros ministerijos Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo taryba 

 
2020 m. Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė pirmininkavo 4 tarybos 

posėdžiams, dalyvavo parengiamuosiuose pasitarimuose ir kartu su kitais tarybos nariais rengė siūlymus, 
rekomendacijas Kultūros ministerijai įvairiais nematerialaus kultūros paveldo politikos klausimais.  

Kovo 30 – balandžio 3 d. Sekretoriato kultūros programų vadovė, tarybos pirmininkė Milda 
Valančiauskienė teikė redakcinius pasiūlymus Kultūros ministerijos rengiamai Kultūros paveldo 
išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijai.  

Kovo 30 d. nuotoliniu būdu vyko tarybos posėdis, kurio metu vyko šios tarybos atstovo į Lietuvos 
kultūros ir meno tarybą rinkimas. Balsavimo būdu į Lietuvos kultūros meno tarybą deleguota 
Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė. 

Birželio 9 d. įvyko tarybos posėdis, skirtas naujų paraiškų rengimo ir teikimo UNESCO 
nematerialaus kultūros paveldo sąrašams (Reprezentatyviajam žmonijos nematerialaus kultūros paveldo 
sąrašui ir Gerosios nematerialaus kultūros paveldo apsaugos patirties registrui) inicijavimo galimybėms 
aptarti. Posėdį inicijavo tarybos pirmininkė Milda Valančiauskienė, jame taip pat dalyvavo kultūros 
viceministrė Zita Bružaitė. Posėdyje aptartos Kūčių papročių, Sodų, Verbų tradicijų nacionalinių ir 
daugianacionalinių paraiškų rengimo galimybės, diskutuota dėl Tradicinių šokių klubų judėjimo kaip 
gerosios nematerialaus kultūros paveldo praktikos paraiškos rengimo galimybės. Diskusijas nutarta 
pratęsti rugsėjo pabaigoje. 

Rugsėjo 15 d. Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė dalyvavo Lietuvos 
nacionalinio kultūros centro surengtame susitikime su verbų rišėjomis bei Lietuvos tautodailininkų 
sąjungos Vilniaus bendrijos pirmininke Ramute Kraujaliene. Apsvarstytos galimybės rengti nominaciją 
UNESCO Reprezentatyviajam žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašui.  

Lapkričio 9 d. rengiantis kitam tarybos posėdžiui įvyko Lietuvos nacionalinio kultūros centro 
inicijuotas pasitarimas su kultūros viceministre Zita Bružaite. Jame dalyvavo Kultūros ministerijos, 
Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Sekretoriato atstovai (kultūros programų vadovė Milda 
Valančiauskienė). Pasitarime aptartos naujų vertybių bylų (Šiaudinių sodų tradicijos, Verbų rišimo 
tradicijos Vilniaus krašte ir Tradicinių šokių judėjimo nominacijų) rengimo UNESCO nematerialaus 
kultūros paveldo sąrašams galimybės. Nutarta šį klausimą pristatyti artimiausiame Etninės kultūros ir 
nematerialaus kultūros paveldo tarybos posėdyje bei įpareigoti Sekretoriatą parengti darbo dokumentą 
(atmintinės/  rekomendacijų formatas), kuriuo būtų galima remtis rengiant naujas paraiškas. 

Lapkričio mėn. Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė konsultavo Vilniaus 
etninės kultūros centrą dėl vertybių paraiškų formų UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašams 
vertimo bei atliko 2 dokumentų (paraiškos formos ICH-2 ir instrukcijų, kaip ją pildyti) redakcines 
korektūras. 

Lapkričio 17 d. Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė parengė atmintinę 
dėl svarbiausių dalykų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, rengiant paraiškas UNESCO sąrašams, ir 
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išsiuntė ją aptarti lapkričio 9 d. pasitarimo dalyviams. Nutarta atmintinę / rekomendacijas dar kartą 
atskirai aptarti, apsvarsčius šio dokumento papildymo dėl kandidatūrų teikimo UNESCO sąrašams 
mechanizmų ir procedūrų Lietuvoje formalizavimo galimybes.  

Lapkričio 11 d. įvyko nuotolinis tarybos posėdis dėl kandidatų 2020 m. Kultūros ministerijos 
premijai už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą gauti atrankos bei naujų bylų rengimo ir teikimo 
UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašams galimybių. Posėdyje nutarta skirti premijas už 
tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą: Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir kultūros 
paveldo skyriaus vyriausiajai specialistei Aldonai Kuprelytei, Klaipėdos krašto tautinio kostiumo tyrėjai 
dr. Elenai Matulionienei, tautodailininkei Elenai Kniūkštaitei. Aptariant naujų vertybių bylų rengimo 
UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašams galimybes, nutarta siūlyti Kultūros ministerijai 
sudaryti darbo grupes Šiaudinių sodų tradicijos, Kūčių, Verbų rišimo tradicijos Vilniaus krašte ir Tradicinių 
šokių judėjimo paraiškoms rengti, įtraukiant su konkrečiomis vertybėmis susijusius ekspertus ir 
suinteresuotų institucijų atstovus bei preliminariai numatyti Šiaudinių sodų tradicijos, Verbų rišimo 
tradicijos Vilniaus krašte ir Tradicinių šokių judėjimo nominacijų rengimą ir teikimą UNESCO 2022 m., o 
Kūčių tradicijos – 2024 m., atkreipiant dėmesį į tai, kad dėl visų galimų nominacijų rengimo būtina 
pradėti darbus jau artimiausioje ateityje. 

Posėdyje atkreiptas dėmesys į būtinybę kituose tarybos posėdžiuose atnaujinti premijos už 
tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą nuostatus bei svarstyti kitų su etninės kultūros ir 
nematerialiu kultūros paveldu siejamų premijų ateities perspektyvas.  
 

12.5. Kultūros ministerijos Kultūros ir meno taryba 
 

2020 m. patvirtinta Kultūros ministerijos Kultūros ir meno taryba, jos pirmininke – dr. Lolita 
Jablonskienė. Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė, deleguota į šią tarybą 
Kultūros ministerijos Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo tarybos, dalyvavo 4 tarybos 
posėdžiuose ir teikė siūlymus, rekomendacijas Kultūros ministerijai įvairiais kultūros politikos klausimais. 

Birželio 25 d. Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė, tarybos narė, 
dalyvavo pirmajame tarybos posėdyje, kuriame buvo suplanuotas Kultūros rėmimo fondo lėšomis 
finansuojamų projektų teikimo gairių 2021 m. svarstymas, deleguoti du Lietuvos kultūros tarybos nariai 
rinkėjai, svarstyta Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos naujos kadencijos personalinė 
sudėtis, kuri bus teikiama tvirtinti Vyriausybei. 

Rugsėjo 23 d. Sekretoriato kultūros programų vadovė, tarybos narė Milda Valančiauskienė 
dalyvavo Kultūros ministerijoje surengtame tyrimo „Valstybės kultūros ir meno premijų sistema ir 
pasiūlymai jai tobulinti“ pristatyme. Tyrimo tikslas – atlikti Valstybės kultūros ir meno premijų sistemos 
analizę ir pateikti rekomendacijas dėl tolygesnio kultūros ir meno kūrėjų skatinimo premijomis, siekiant 
užtikrinti įvairių kultūros ir meno sričių tolygią raidą. 

Spalio 19 d. Kultūros ministerijoje įvyko tarybos posėdis dėl Lietuvos kultūros tarybos sudėties ir 
numatyto Seime svarstyti Kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto.  
 

12.6. Dainų švenčių nacionalinė komisija 
 

Rugsėjo 29 d. Sekretoriato kultūros programų vadovė, Dainų švenčių nacionalinės komisijos narė 
Milda Valančiauskienė dalyvavo Kultūros ministerijoje surengtame komisijos posėdyje, kuriame 
svarstytos būsimos Moksleivių dainų švenčių datos, preliminarios programos, išrinktas komisijos 
pirmininkas.  
 

12.7. Užsienio reikalų ministerijos Tarptautinės frankofonijos dienos minėjimo grupė 
 

Sausio 20 d. Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė dalyvavo Užsienio 
reikalų ministerijoje surengtame posėdyje dėl Tarptautinės frankofonijos dienos minėjimo 2020 metais. 
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Minint šią tarptautinę dieną, Komisijos galerijoje buvo numatoma surengti keletą renginių, 
bendradarbiaujant su Belgijos ir Kanados menininkais. Dėl COVID-19 pandemijos renginiai neįvyko. 
 

12.8. Posėdis dėl Tautodailės metams skirtų renginių ir priemonių 
 

Sausio 28 d. Sekretoriato kultūros programų vadovė, Kultūros ministerijos sudarytos darbo grupės 
Tautodailės metų programai parengti narė Milda Valančiauskienė dalyvavo Lietuvos nacionaliniame 
kultūros centre vykusiame posėdyje dėl Tautodailės metams skirtų renginių ir priemonių. Posėdyje 
įstaigų atstovai pristatė numatomas priemones ir diskutavo apie būsimos tarptautinės konferencijos bei 
mokslinės konferencijos formatą, pobūdį. 
 

12.9. Konferencija „Reklamos ir socialinių tinklų naujienos 2020-iesiems ir Lietuvos įvaizdžio 
stiprinimas“ 

 
Sausio 29 d. Sekretoriato generalinė sekretorė Asta Junevičienė, dalyvaujanti Tarpinstitucinio šalies 

įvaizdžio koordinavimo tinklo veikloje, dalyvavo Vyriausybės kanceliarijos surengtoje konferencijoje 
„Reklamos ir socialinių tinklų naujienos 2020-iesiems ir Lietuvos įvaizdžio stiprinimas“. Konferencija buvo 
labai naudinga rengiant UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų viešinimo programą. 
 

12.10. Paveldo studijų aprašo atnaujinimo darbo grupė 
 

Sausio 17 d. Studijų kokybės vertinimo centro iniciatyva įsteigta Paveldo studijų aprašo 
atnaujinimo darbo grupė, kurioje Sekretoriatui atstovavo paveldo programų vadovė Renata 
Kepežinskienė. Darbo grupės tikslas – atnaujinti esamą, švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą, 
paveldo studijų krypties aprašą. Studijų krypties aprašas yra kertinis dokumentas, formuojantis paveldo 
universitetinių studijų programas.  

Kovo ir balandžio mėn. vyko darbo grupės nuotoliniai susitikimai, juose teikti pasiūlymai ir 
pastabos, pabrėžiant būtinybę įtraukti šiuolaikinės paveldosaugos principus į mokymosi programą, plėsti 
kultūros paveldo sąvoką ir didinti studijų programos efektyvumą, profesijos pritaikomumą, išryškinant 
tarptautinių organizacijų (UNESCO, ICCROM ir ICOMOS, ICOM) svarbą. Dokumentas parengtas gegužės 
16 dieną.  
 

12.11. Tarpinstitucinė Struvės geodezinio lanko valdymo darbo grupė 
 

Birželio 10 d. Žemės ūkio ministerijos iniciatyva pasirašyta Jungtinė veiklos sutartis tarp Žemės ūkio 
ministerijos, Sekretoriato, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vilniaus ir Rokiškio rajonų 
savivaldybių. Siekiama užtikrinti nuoseklų UNESCO Pasaulio paveldo sąrašo objekto Struvės geodezinio 
lanko tvarkymą, koordinuoti darbą, žinias, patirtį ir finansinius išteklius, pagal kompetencijas vykdyti jo 
priežiūrą, viešinimą bei apsaugą. Šios sutarties pagrindu sudaryta Struvės geodezinio lanko valdymo 
darbo grupė, vadovaujama žemės ūkio viceministro Petro Narkevičiaus. Joje Sekretoriatui atstovauja 
paveldo programų vadovė Renata Kepežinskienė. Koordinaciniuose susitikimuose aptarti trumpalaikiai ir 
ilgalaikiai veiklos planai, valdymo plano parengimas, taip pat numatyti Struvės geodezinio lanko punktų 
tvarkymo darbai, viešinimo ir sklaidos projektai.  
 
12.12. Ekspertų darbo grupė dėl Kauno modernizmo architektūros paraiškos parengimo pretenduojant 

į Pasaulio paveldo sąrašą 
 

Sausio 24 d. Kauno m. savivaldybė patvirtino naują Ekspertų darbo grupės sudėtį. Darbo grupei 
vadovavo prof. dr. Marija Drėmaitė, jos nariai: Saulius Rimas, Vaidas Petrulis, Živilė Šimkutė, Raimonda 
Rickevičienė, Sigita Bugenienė, Renata Kepežinskienė.  
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Ekspertų darbo grupė vasario–birželio mėn. parengė II-VI paraiškos dalis, rugsėjo mėn. baigtos 
kitos paraiškos dalys, parengta grafinė, iliustracinė, vaizdo medžiaga.  

Paraiška pristato Kauno, laikinosios Lietuvos sostinės, 1919–1939 m. kūrimo laikotarpį, išskirtinio 
moderniojo miesto pavyzdį, pasižymintį daugialype modernizmo prigimtimi. Kaunas išsaugojo daugybę 
išskirtinių ir gerai išsilaikiusių pastatų (daugiau kaip 6 tūkst.), pristatančių naują sostinę, taip pat modernų 
miesto planavimą ir architektūrą. Paraiška parengta remiantis II, IV išskirtinės visuotinės vertės kriterijais. 

Kultūros ministerijai finansavus, birželio 1 d. Sekretoriatas sudarė sutartį su vertėju Dariumi 
Sužiedėliu dėl Kauno modernizmo architektūros paraiškos vertimo ir redagavimo darbų.  

Parengti pradiniai Kauno modernizmo architektūros paraiškos viešinimo ir skaidos darbai – 
internetinėje platformoje www.modernizmasateiciai.lt sukurtas polapis, kuriam Sekretoriatas parengė 
straipsnį apie UNESCO pasaulio paveldo sąrašą: https://modernizmasateiciai.lt/unesco/. Birželio–liepos 
mėn. surengti keli vieši susitikimai su skirtingomis visuomenės grupėmis, profesinėmis bendruomenėmis, 
miesto savivaldybės vadovybe.  

Rugsėjo 28 d. UNESCO Pasaulio paveldo centrui pateikta preliminari Kauno modernizmo paraiška, 
siekiant įvertinti, ar dokumentas atitinka nustatytus reikalavimus. Galutinio paraiškos varianto 
pateikimas 2021 metų pradžioje.  
 

12.13. Priežiūros darbo grupė dėl Kauno modernizmo architektūros paraiškos parengimo 
pretenduojant į Pasaulio paveldo sąrašą 

 
Kultūros ministerijos įsteigta Priežiūros darbo grupė koordinuoti Kauno modernizmo paraiškos 

rengimo procesus, talkinti sprendžiant dalykinius, administracinius ir finansinius parengimo klausimus, 
teikti konsultacijas. Joje Sekretoriatui atstovavo generalinė sekretorė Asta Junevičienė.  
 

12.14. Darbo grupė centrinių paštų pastatų pritaikymo ir išsaugojimo visuomenės poreikiams 
klausimams spręsti 

 
Susisiekimo ministerijos iniciatyva organizuota darbo grupė dėl Kauno centrinių pašto rūmų ir 

Klaipėdos pašto pastato įveiklinimo ir pritaikymo visuomeninėms reikmėms galimybių. Darbo grupei 
pavesta įvertinti viešųjų konsultacijų metu suinteresuotų asmenų pateiktus pasiūlymus dėl minėtų 
centrinių paštų pastatų panaudojimo, jų pritaikymo kultūrinėms, socialinėms, pilietinėms, 
administracinėms ar kitoms panašioms reikmėms ir parengti jų pastatų pritaikymo visuomenės 
poreikiams galimybių ataskaitą. Darbo grupė pateikė pasiūlymus dėl AB Lietuvos paštui nuosavybės teise 
priklausančių Kauno ir Klaipėdos miestų centrinių paštų pastatų perdavimo valstybės nuosavybėn būdų. 
Posėdžiuose aptartos įvairios įveiklinimo alternatyvos, pateiktos įvairių suinteresuotų šalių, tarp jų ir 
nevyriausybinių organizacijų. Darbo grupė priėmė sprendimus pritarti šiems pastatų panaudojimo 
pasiūlymams: Kauno miesto centrinio pašto pastate įsikurtų Lietuvos architektūros centras (pasiūlė 
iniciatyvinė grupė „Paštininkai“, palaikymą išreiškė Lietuvos architektų sąjunga); Klaipėdos miesto 
centrinio pašto pastate – Klaipėdos miesto galerija-muziejus, Profesoriaus A. Kliševičiaus vardo 
kaligrafijos ir rašto meno mokykla, Jaunųjų menininkų rezidentūra ir kt. 

Darbo grupė pritarė, kad reikia parengti šių pastatų įveiklinimo galimybių studijas. Už Kauno 
centrinio pašto pastato įveiklinimo galimybių studijos organizavimą ir jos finansavimą būtų atsakinga 
Kultūros ministerija, o už Klaipėdos miesto centrinio pašto pastato – Kultūros ministerija kartu su 
Klaipėdos m. savivaldybe. Nutarta, kad tinkamiausias Kauno miesto centrinio pašto pastato perdavimo 
valstybės nuosavybėn būdas yra jo paėmimas visuomenės poreikiams, vadovaujantis Nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymo 30 str. 1 ir 2 d. nuostatomis. Numatyta kreiptis į Kultūros paveldo 
departamentą dėl galimybės paskelbti Klaipėdos miesto centrinio pašto pastatus (kompleksą) kultūros 
paminklu, taip pat Finansų ministerijos bus prašoma pateikti nuomonę dėl galimybės valstybei steigti ar 
tapti viešosios įstaigos savininke / dalininke ir perduoti tokiai viešajai įstaigai valdyti valstybės 
nuosavybėn perimtus Kauno ir Klaipėdos miestų centrinių paštų pastatus.  

http://www.modernizmasateiciai.lt/
https://modernizmasateiciai.lt/unesco/
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Darbo grupėje Sekretoriatui atstovavo paveldo programų vadovė Renata Kepežinskienė. 
 

12.15. Posėdis dėl UNESCO pasaulio paveldo vietovių Lietuvoje valdymo planų parengimo 
 

Birželio 9 d. įvyko Kultūros ministerijos organizuotas nuotolinis pasitarimas dėl UNESCO pasaulio 
paveldo vietovių Lietuvoje valdymo planų paregimo. Buvo aptarti Vilniaus istorinio centro ir Kernavės 
archeologinės vietovės valdymo planų parengimo klausimai. Kultūros viceministrė dr. Ingrida Veliutė 
paminėjo, kad Kultūros ministerijos 2021 m. biudžete siekiama numatyti finansų šiems planams parengti. 
Pasidalinta nuomonėmis apie buvusius ketinimus rengti valdymo planus ir patirtis, ypač rengiant Kuršių 
nerijos valdymo planą. Sekretoriatas pateikė valdymo plano gerosios praktikos pavyzdžių, pagrindinius 
reikalavimus bei pabrėžė vietos valdytojų (site managers) atsakomybių ir funkcijų svarbą rengiant ir 
įgyvendinant UNESCO pasaulio paveldo vietovių valdymo planus. Posėdyje dalyvavo susijusių institucijų 
atstovai, Sekretoriatui atstovavo paveldo programų vadovė Renata Kepežinskienė. 
 

12.16. Susitikimas JAV ambasadoje 
 

Vasario 6 d. Sekretoriato komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė susitiko su JAV 
ambasados Lietuvoje Viešųjų ryšių skyriaus darbuotojais ir aptarė aktualiausias galimas bendras temas 
bei bendrus veiklos planus dėl kibernetinio saugumo, žurnalistų saugumo, medijų ir informacinio 
raštingumo, kt. Aptarta galimybė rengti bendrai viešas peržiūras filmų, kuriais disponuoja ambasada ir 
kurie būtų aktualūs nūdienos situacijoje. Filmų peržiūras su diskusijomis, kuriose dalyvautų JAV 
ambasados ekspertai ir Lietuvos specialistai, planuojama rengti Komisijos galerijoje ir kitose viešose 
erdvėse, pvz., Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje, atsižvelgiant į karantino reikalavimus. Po 
peržiūros atrinkti du dokumentiniai filmai: kibernetinio persekiojimo temai skirtas filmas Netizens 
(„Internautai“) ir spalio 27 d. minimos Pasaulinės audiovizualinio paveldo dienos progai tinkamas filmas 
Won‘t You Be My Neighbour? („Ar būtum mano kaimynas?“). Dėl pandemijos šie planai atidėti. 
 

12.17. Susitikimas dėl vidaus audito 
 

Gruodžio 30 d. Sekretoriato komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė, l. e. 
generalinio sekretoriaus pareigas, dalyvavo nuotoliniame susitikime su Vyriausybės kanceliarijos Vidaus 
audito tarnybos vedėja Daiva Stalygiene. Aptarti rizikingumo kriterijai, taikomi visiems Vyriausybės 
kanceliarijos padaliniams ir pavaldžioms įstaigoms, ir pagal juos įvertintos Sekretoriato rizikos. Vidaus 
auditas Sekretoriate planuojamas 2021 arba 2022 metais. 
 

13. Dalyvavimas Lietuvos institucijų rengtuose projektuose, renginiuose 
 

13.1. Diskusija „Etninės kultūros samprata“ 
 

Sausio 7 d. Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė dalyvavo Etninės 
kultūros globos tarybos ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro surengtoje diskusijoje „Etninės kultūros 
samprata“ ir greta kitų pristatė pranešimą „UNESCO nematerialaus kultūros paveldo samprata ir gerosios 
praktikos“. Pranešėjai ir renginio dalyviai diskutavo etninės kultūros aprėpties, sąvokų, etninės kultūros ir 
nematerialiojo kultūros paveldo sąsajų, etninės kultūros, mėgėjų ir profesionaliojo meno sąsajų 
klausimais. Milda Valančiauskienė raštu atsakė į Etninės kultūros globos tarybos apklausos „Etninės 
kultūros samprata“ klausimus.  

 
13.2. Socialinio verslo hakatonas „Change4Future“ 

 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/archives/world-day-for-audiovisual-heritage/
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Birželio 12–14 d. surengtas virtualus socialinio verslo idėjų hakatonas „Change4Future“ – 
kūrybinės dirbtuvės, kurių metu 33 atrinktos Kauno miesto ir Kauno regiono komandos plėtojo savo 
socialinio verslo idėjas. Ekspertai padėjo komandoms kūrybiniame procese, t. y. kiekvienas jų laisva 
forma konsultavo savo ekspertinės srities (švietimo inovacijų, visuomenės mokslo ar kt.) klausimais. 
Renginį organizavo Europos socialinio verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas, periodiškai 
rengiantis panašius regioninius ir nacionalinius renginius. Jo veiklos strategija grindžiama darnaus 
vystymosi tikslais. Instituto veikla buvo įvertinta nacionalinėje kandidatų atrankoje siekiant teikti paraišką 
2019 m. UNESCO ir Japonijos vyriausybės darnaus vystymosi švietimo prizui gauti. Renginyje 
Sekretoriatui atstovavo švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė, viena iš 
ekspertų, padėjusių komandoms kūrybiniame procese išsigryninant socialinio verslo tikslus, auditoriją, 
priemones. Geriausių idėjų autoriai laimėjo galimybę plėtoti savo idėjas tarptautiniame 
„ChangeMakers’ON“ verslo akseleratoriuje ir buvo apdovanoti vertingais prizais. 
 

13.3. Bendradarbiavimas su Valstybės pažinimo centru 
 

Sekretoriatas bendradarbiavo su Valstybės pažinimo centru kuriant nuolatinę interaktyvią 
ekspoziciją, pristatančią Lietuvos vertybes UNESCO sąrašuose ir registruose. Ekspozicija bus atidaryta 
Valstybės pažinimo centre 2021 m. vasario mėnesį. Sekretoriato atstovės dalyvavo derinant kūrybinį 
sprendimą, teikė konsultacijas, vaizdinę, garsinę, tekstinę medžiagą ekspozicijos turiniui.  
 

13.4. Skaitmeninių mokymų programa „Samsung mokykla ateičiai“ 
 

Sekretoriatas jau šešerius metus bendradarbiauja įgyvendinant „Samsung“ skaitmeninių mokymų 
programą (http://www.skaitmeninisiq.lt/skaitmeninis-etiketas%20/), skirtą 9–12 klasių moksleiviams. 
2020 m. projekto „Skaitmeninis moksleivio IQ“ metu buvo surengti mokymai mokyklų komandoms, 
organizuotos kūrybinės dirbtuvės bei įvyko konkursas, kurio metu moksleiviai kūrė skaitmeninio etiketo 
taisykles. Sekretoriato programų vadovės Liliana Bugailiškytė-Lideikienė ir Miglė Mašanauskienė sausio 
15 d. dalyvavo vertinant konkursinius darbus, iš 47 pateiktų darbų atrinkti 7 geriausi. 

Vasario 25 d. Sekretoriato komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė dalyvavo 
baigiamajame „Samsung“ skaitmeninių mokymų programos „Skaitmeninis moksleivio IQ“ konkurso 
renginyje – dalyvių apdovanojimuose, kurie vyko Šiuolaikinio meno centre, Vilniuje. Konkurso nugalėtoju 
tapo Prienų „Žiburio“ gimnazija. 
 

13.5. Saugesnio interneto savaitės renginys „CYBERteens“ 
 

Vasario 11 d., vienuoliktą kartą Lietuvoje minint Tarptautinę saugesnio interneto savaitę, Kauno 
„Žalgirio“ arenoje surengtos kūrybinės dirbtuvės „CYBERteens“, kurių metu 20 atrinktų vyresnių klasių 
moksleivių komandų iš visos Lietuvos kūrė idėjas, kaip virtualią erdvę padaryti saugesnę. Renginyje 
Sekretoriatui atstovavo komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė, viena iš ekspertų, 
padėjusių moksleivių komandoms kūrybiniame procese formuluojant problemą pagal pasirinktą vieną iš 
organizatorių siūlomų temų (pagauti ir priduoti užterštą turinį, ugdyti atsakingą elgesį internetinėje 
erdvėje, edukuoti žmones apie privačių duomenų saugumą, sumažinti žeminančių komentarų skaičių, 
mažinti internetines patyčias, atpažinti ir pranešti apie netikras naujienas) bei siūlant konkretų jos 
sprendimo būdą, t. y. sukurti tam tikrą įskiepį jau egzistuojančiose aplikacijose arba kurti naujas 
aplikacijas, atskiras programėles, tinklapius ir pan. Geriausių sprendimų autoriai laimėjo galimybę plėtoti 
savo idėjas tarptautiniame „ChangeMakers’ON“ hakatone ir buvo apdovanoti vertingais prizais. Renginį 
organizavo Ryšių reguliavimo tarnyba, Nacionalinė švietimo agentūra, asociacija „Langas į ateitį“, „Vaikų 
linija“ ir „ChangeMakers‘ON“. 
 

13.6. Tarptautinė Vilniaus knygų mugė 2020 

http://www.skaitmeninisiq.lt/skaitmeninis-etiketas%20/
https://www.facebook.com/Prien%C5%B3-%C5%BDiburio-gimnazija-543440605680620/?__tn__=K-R&eid=ARBVw7jFJHH2kzpvho9kxOUnwPGVPdqnJMlMwwnYyuheewNn--yGc04JXc3K3q9IN8axBizs5TabI4Zs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD2R0dI4gYPKtZXZtreBNblT2w_n9vXYHgZPRVtAk8HLcV2Djm4k_aU1nY1THiS15hE6s_woaPlBrqU6_0CI5YgMGPJPhNNB8ZOyesCZzVeNMKkp6T1UiQac0KLIcmSEPWigKfpOSu4AxvtC8TiMeNBPRfSyfA6ZmhqXLiQ6YVJd_aykkwXRwoI6a5rqi7RJrYLdOb6pKotxGuvyloFFaJVmX9EmSLiOoDtRqPkMIEd8e7WWvUhuFxc0hW36Gs3IXk_kxo1xP-G2qGcnfTwWeYBuK1X-MKPMsuD5Ef_qZrICXjTkUNbxnxyhxNRhBIO-_waxebe35EF27ycePOJkxT8F2YV0z219kk
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Švęsdama 450 m. jubiliejų, vasario 20 d. Vilniaus universiteto biblioteka Tarptautinėje Vilniaus 

knygų mugėje atidarė parodą „Cara quod rara: brangu tai, kas reta“, supažindinančią su ypatingais 
dokumentais – regioninės ir nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektais, įrašytais į UNESCO 
programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą. Buvo surengta diskusija „Vilniaus 
universiteto bibliotekos unikumai UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionaliniame registre“. 
Renginyje lankytojams buvo pristatytas vienas išskirtinis eksponatas – Jurgio Szantyro (Jerzy Szantyr) 
pieštas 5,26 m ilgio ir 0,98 m pločio ekspedicijos pagrindu parengtas „Neries aukštupio žemėlapis“ 
(Mappa rzeki Wilij od jej źródła aż do pierwszej przystani handlowej…). Konstantinas Tiškevičius 1857 m. 
organizavo mokslinę tiriamąją ekspediciją laivu Neries upe nuo ištakų ligi santakos su Nemunu. Kelionės 
tikslas – ištirti Nerį, jos pakrantes hidrografiniu, istoriniu, archeologiniu ir etnografiniu požiūriu. Tai 
pirmas tokio plataus masto bandymas kompleksiškai tirti ir aprašyti Lietuvos upes, jų pakrantes. 
K. Tiškevičius fiksavo visus gyvenviečių duomenis, istorines detales, padavimus, legendas, archeologijos 
paminklus ir kt. Surinktą medžiagą paskelbė knygoje „Wilija i jej brzegi“ (Drezdenas, 1871). 

Renginio metu Sekretoriato komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė pristatė 
UNESCO programą „Pasaulio atmintis“, VU bibliotekos Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių direktorė 
Nijolė Klingaitė-Dasevičienė – į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą įtrauktus 
bibliotekoje saugomus dokumentus, o apie ypatingąjį žemėlapį pasakojo istorikė, knygos „Konstantinas 
Tiškevičius ir Neris, arba Kelionė ir Knyga“ autorė dr. Reda Griškaitė. 
 

13.7. Projektas „UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio registro dokumentų (įrašytų 
2019 m.) aktualizavimas ir sklaida“ 

 
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka įgyvendino projektą „UNESCO programos „Pasaulio 

atmintis“ nacionalinio registro dokumentų (įrašytų 2019 m.) aktualizavimas ir sklaida“. Jo metu 
bibliotekos mėnraštyje „Tarp knygų“ ir TV studijoje sukurtomis laidomis pristatyti šeši į registrą įtraukti 
nauji dokumentinio paveldo objektai: bibliografinė retenybė XVII a. panegirinis leidinys „Amžinosios 
šlovės Kapitolijus“, skirtas Ivanui Mazepai; reprezentatyvi Elijo ben Saliamono Zalmano (Vilniaus Gaono) 
XVIII–XX a. publikuotų darbų kolekcija; Martyno Mažvydo autografas, padarytas 1546–1548 m.; 
Neformalios lituanistinės mokyklos Kretingos bernardinų vienuolyne dokumentų kolekcija (XIX a.); 
Simono Daukanto originaliosios kūrybos ir vertimų autografai; Stasio Ušinsko filmas „Storulio sapnas“ ir 
lėlių-marionečių brėžiniai. 

Žurnale „Tarp knygų“ publikuotas Komisijos nario ir Nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ 
pirmininko prof. dr. Rimvydo Laužiko straipsnis „UNESCO pasaulio paveldas. Šį kartą – dokumentinis“, o 
pirmojoje bibliotekos TV studijos laidoje autorė Vilija Baublytė kalbino prof. dr. Rimvydą Laužiką apie 
programą „Pasaulio atmintis“ ir su Tarptautinio registro suspendavimu susijusias aplinkybes. 
 

13.8. Viešoji konsultacija-diskusija medijų ir informacinio raštingumo ugdymo tema 
 

Birželio 29 d. programos „Kurk Lietuvai“ dalyviai, kartu su Kultūros ministerija įgyvendinantys 
projektą „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo kultūros įstaigose modelio kūrimas“, siekdami 
užtikrinti įvairių suinteresuotų šalių įsitraukimą modelio rengimo procese, organizavo viešąją konsultaciją 
su viešojo sektoriaus institucijomis, kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, akademikais 
ir kitais suinteresuotais atstovais. Jos tikslas – sulaukti tikslinių grupių pasiūlymų ir nuomonių dėl medijų 
ir informacinio raštingumo (MIR) modelio kūrimo bei įgyvendinimo viešosiose bibliotekose proceso. Į 
Focus grupių susitikimus (dėl MIR ugdymo programos viešosiose bibliotekose turinio gairių nustatymo ir 
dėl partnerystės ir išteklių telkimo įgyvendinant medijų edukacijos veiklas Lietuvos viešosiose 
bibliotekose) pakviesta Sekretoriato atstovė, komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė. 

Rugsėjo 4 d. programos „Kurk Lietuvai“ dalyviai Vyriausybėje nuotoliniu būdu pristatė šio projekto 
rezultatus. Tiesioginė renginio transliacija vyko per „Piliečių ministerijos“ bei „Kurk Lietuvai“ paskyras 

https://www.facebook.com/pilieciuministerija
https://www.facebook.com/KurkLietuvai
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socialiniame tinkle Facebook. Plačiau: http://kurklt.lt/projektai/mediju-ir-informacinio-rastingumo-
ugdymo-kulturos-istaigose-modelio-kurimas/. 
 

14. Sekretoriato įgyvendinti projektai 
 

14.1. UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metai 
 

Įgyvendinant Seimo 2019 m. gegužės 30 d. nutarimą Nr. XIII-2143 „Dėl 2020 metų paskelbimo 
UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metais“ ir 2020 m. sausio 8 d. Vyriausybės patvirtintą UNESCO 
pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimo (toliau – Pasaulio paveldo metai) programą, Sekretoriatas 
įgyvendino programines veiklas.  
 

Interaktyvi paroda „Lietuvos paveldo vertybės UNESCO sąrašuose ir registruose“  
 

Projektą sudarė interaktyvios ekspozicijos parengimas, eksponavimas / pristatymas Komisijos 
galerijoje, ekspoziciją papildanti mobilioji programėlė bei edukacijų ciklas.  

Paroda skirta supažindin  visų amžiaus grupių lankytojus su į UNESCO sąrašus bei registrus 
įtrauktomis Lietuvos kultūros ir gamtos paveldo, nematerialiojo ir dokumen nio paveldo vertybėmis bei 
padė  suvok  jų vertę nacionalinės ir pasaulio kultūros kontekste. Ekspoziciją sudaro trys, t. y. kiekvienai 
paveldo rūšiai – materialiajam, nematerialiajam ir dokumentiniam – skirti stendai, juose pateikta 
tekstinė, vizualinė, garsinė ir taktilinė informacija apie 11 į UNESCO sąrašus ir registrus įtrauktų Lietuvos 
paveldo vertybių. Sukurta mobilioji programėlė, imituojanti paveldo saugotojų ir juo besidominčiųjų 
pokalbius. Konsultuojantis su paveldo specialistais, literatais, edukatoriais, mokytojais ir juos pasitelkus 
pavyko sukurti itin kokybišką, žaismingą ir naują ilgalaikės vertės turinį, kuris jau taikomas ne tik kartu su 
ekspozicija, bet ir kitoje aplinkoje. 

Ekspozicija (https://www.unesco.lt/archives/4650) buvo atverta visuomenei rugsėjo 25 d., 
įsitraukiant į „Kultūros nakties“ renginių programą, ir sulaukė didelio lankytojų, partnerių, Pasaulio 
paveldo metų programos dalyvių,  institucijų, turizmo sektoriaus atstovų dėmesio, gerų įvertinimų, 
dalinimosi socialiniuose tinkluose. Pandemija pakoregavo edukacijų ciklo užmojus. Spalio 2–4 d. suspėta 
surengti edukacijų-ekskursijų ciklą festivalio „Heritas“ dalyviams bei visiems norintiems. Pasibaigus 
karantinui, planuojama surengti likusias edukacijas plačiajai visuomenei ir ypač moksleivių klasėms.  

Ekspozicija pritaikyta transportuoti, kad būtų ilgalaikė. Pasibaigus eksponavimo laikui Komisijos 
galerijoje (2020-09-25 – 2021-05-31), numatomas jos perkėlimas į kitas erdves – galbūt Lietuvos regionų 
bibliotekose, kitų Lietuvos miestų turizmo informacijos skyriuose, kitose viešose erdvėse. 

Ekspozicijos grafinį dizainą kūrė Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedros baigiamojo 
kurso studentai: Ignas Miškinis, Noatė Atkočiūnas, Austė Dzikaraitė, Deividas Kanapickas, Monika 
Šumauskaitė, Elena Motiejūnaitė, kuruojami prof. Aušros Lisauskienės ir lekt. Vincento Vienožinskio. 
Ekspozicijos koncepcijos kūrybinė grupė: Liliana Bugailiškytė-Lideikienė, Renata Kepežinskienė, Miglė 
Mašanauskienė ir Milda Valančiauskienė. Parodą pagamino „Ekspobalta“. Mobiliosios programėlės 
tekstų autorė – Vita Norvilienė, kalbos redaktorė – Margarita Gaubytė. 
 

Pažintiniai dokumentiniai filmai apie Lietuvos pasaulio paveldo vertybes 
 

Bendradarbiaujant su dokumentinio kino kūrėju Arvydu Barysu sukurti du dokumentiniai filmai 
apie UNESCO pasaulio paveldo vertybes Lietuvoje – Kuršių neriją ir Kernavės archeologinę vietovę. 
Siekiant platesnės sklaidos ir tarptautinio pasiekiamumo, filmai subtitruoti anglų kalba. Jie paskelbti 
Sekretoriato Youtube paskyroje ir pristatyti susijusioms valstybinėms institucijoms raginant naudoti 
Lietuvos pasaulio paveldo viešinimui ir sklaidai. Šie filmai bent nedidele dalimi užpildė šviečiamojo 
informacinio turinio, siejamo su Lietuvos pasaulio paveldo vertybėmis, trūkumą. Jie finansuoti iš 

http://kurklt.lt/projektai/mediju-ir-informacinio-rastingumo-ugdymo-kulturos-istaigose-modelio-kurimas/
http://kurklt.lt/projektai/mediju-ir-informacinio-rastingumo-ugdymo-kulturos-istaigose-modelio-kurimas/
https://www.unesco.lt/archives/4650
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Sekretoriato biudžeto lėšų. Ateityje bus ieškoma galimybių iš dalies finansuoti dar du filmus – apie 
Vilniaus istorinį centrą ir Struvės geodezinį lanką. 
 Kuršių nerija:  

įgarsinta lietuvių k. (7.16 min.): https://www.youtube.com/watch?v=UNyR_eS4Dyg 
su subtitrais anglų k.: https://youtu.be/VBoAPHh8tKo 
Kernavės archeologinė vietovė:  
įgarsinta lietuvių k. (9.36 min.): https://www.youtube.com/watch?v=FBKm3Jk1cPw 
su subtitrais anglų k: https://www.youtube.com/watch?v=c5qAWO1_BZE 

 
Bendros komunikacinės programos UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metams parengimas 

 
Sekretoriatui pavesta parengti bendrą UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų viešinimo 

programą, kurią lydėtų koncepciją ir temą komunikuojantis logotipas ir kita komunikacinė medžiaga, bei 
koordinuoti jos įgyvendinimą su programoje dalyvaujančiomis institucijomis. Šis projektas buvo 
finansuotas iš Kultūros ministerijos biudžeto. Bendradarbiaujant su dizaino agentūra FOLK sukurtas 
UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų logotipas, reklaminė juosta, spaudos maketai, lauko reklamos 
(spauda, ACM skaitmeniniai stendai), renginių plakatų šablonai, stiliaus gairės ir kiti vizualiniai elementai. 
Logotipo koncepcinė idėja ir vizualinė išraiška žymi keturias į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įrašytas 
Lietuvos kultūros paveldo vertybes, kurių išskirtinė vertė pripažinta pasauliniu mastu. Vertybių 
geografinę lokalizaciją ženklina punktyrai, išryškinti trimis nacionalinės vėliavos spalvomis, o Lietuvos 
kontūrus simboliškai keičia Žemės planetos žiedas. Svarbi komunikacinės programos dalis – 4 vaizdo ir 4 
garso klipai, skirti kiekvienai Lietuvos pasaulio paveldo vertybei.  

Kuršių nerija: https://www.youtube.com/watch?v=UFIjwmfJciw 
Vilniaus istorinis centras: https://www.youtube.com/watch?v=PR389ErMIfM 
Kernavės archeologinė vietovė: https://www.youtube.com/watch?v=tgcdRn9W0QY 
Struvės geodezinis lankas: https://www.youtube.com/watch?v=eR0w-u9hBHg 
Sekretoriatas vykdė plačią sukurtų vizualinių priemonių sklaidą, koordinavo viešinimo programos 

įgyvendinimą: 

 Sukurtas UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų informacinis polapis svetainėje 
www.unesco.lt, kuriame įdėtos vizualinės priemonės, suteikiant galimybę jas atsisiųsti: 
https://unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/unesco-pasaulio-paveldo-metai-lietuvoje-2020 

 Komunikacinės priemonės išplatintos susijusioms valstybinėms institucijoms, visoms 
savivaldybėms, talkinant Lietuvos savivaldybių asociacijai. Vykdyta Pasaulio paveldo metų 
informacinė, vizualinė komunikacija žiniasklaidoje, televizijoje, radijuje, socialinėse medijose 
(Facebook, Instagram, Youtube). 

 Bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos 
departamentu buvo vykdoma Metų minėjimo informacijos sklaida ministerijos paskyrose 
socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram, Youtube), anglų k. subtitruotos 4 vaizdo reklamos, 
skirtos pasaulio paveldo vertybėms. Taip pat Užsienio reikalų ministerijos tinklalaidėje parengtas 
interviu su prof. Marija Drėmaite apie Kauno modernizmo architektūros paraišką Pasaulio 
paveldo sąrašui. 

 Bendradarbiaujant su žiniasklaidos portalu „15min“ ir žurnalu „Savaitė“ parengtos šios 
publikacijos:  
- testas „Ar žinote visas UNESCO pasaulio paveldo vertybes Lietuvoje?“: 

https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/pasitikrink-zinias/testas-ar-zinote-visas-unesco-
pasaulio-paveldo-vertybes-lietuvoje-1168-1347090 

- interviu su dr. Sauliumi Urbanu, vienu iš šios Lietuvos pasaulio paveldo vertybės nominacijos 
rengimo koordinatorių, „UNESCO pripažintas, mūsų nepažintas: kas tas Struvės geodezinis 
lankas, kuris driekiasi per Lietuvą“: https://www.15min.lt/max/naujiena/gyvenimas/unesco-

https://www.youtube.com/watch?v=UNyR_eS4Dyg
https://youtu.be/VBoAPHh8tKo
https://www.youtube.com/watch?v=FBKm3Jk1cPw
https://www.youtube.com/watch?v=c5qAWO1_BZE
https://www.youtube.com/watch?v=UFIjwmfJciw
https://www.youtube.com/watch?v=PR389ErMIfM
https://www.youtube.com/watch?v=tgcdRn9W0QY
https://www.youtube.com/watch?v=eR0w-u9hBHg
https://unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/unesco-pasaulio-paveldo-metai-lietuvoje-2020
https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/pasitikrink-zinias/testas-ar-zinote-visas-unesco-pasaulio-paveldo-vertybes-lietuvoje-1168-1347090
https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/pasitikrink-zinias/testas-ar-zinote-visas-unesco-pasaulio-paveldo-vertybes-lietuvoje-1168-1347090
https://www.15min.lt/max/naujiena/gyvenimas/unesco-pripazintas-musu-nepazintas-kas-tas-struves-geodezinis-lankas-kuris-driekiasi-per-lietuva-1222-1357090
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pripazintas-musu-nepazintas-kas-tas-struves-geodezinis-lankas-kuris-driekiasi-per-lietuva-1222-
1357090 

- straipsnis „Nuo Struvės lanko iki Kuršių nerijos. Kaip kultūros vertybės patenka į UNESCO 
pasaulio paveldo sąrašą“: https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomi-lietuva/nuo-struves-
lanko-iki-kursiu-nerijos-kaip-kulturos-vertybes-patenka-i-unesco-pasaulio-paveldo-sarasa-1162-
1400086 

- straipsnis „Palikimas, kuris priklauso visai žmonijai“ (žurnalas „Savaitė“, Nr. 1., 2021 m. sausio 
7 d.). 

 unesco.lt paskyroje Instagram organizuotas Pasaulio paveldo vertybių nuotraukų konkursas 
bendradarbiaujant su Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Vilniaus rajono turizmo 
informacijos centru, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija ir Valstybinio Kernavės kultūrinio 
rezervato direkcija. Konkurse dalyvavo 50 dalyvių, pateikta daugiau nei 250 nuotraukų. 

 Informaciniai pranešimai apie Pasaulio paveldo metus:  
- https://www.unesco.lt/archives/4344 
- https://lrv.lt/lt/naujienos/siemet-bus-pazymimi-unesco-pasaulio-paveldo-lietuvoje-metai 
- https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/siemet-bus-pazymimi-unesco-pasaulio-paveldo-lietuvoje-metai 
- https://vkpk.lt/veikla/unesco-pasaulio-paveldas-lietuvoje/ 
- https://www.lnb.lt/naujienos/5263-unesco-pasaulio-paveldo-lietuvoje-metu-naujienos 
- http://alkas.lt/2020/04/12/pristatytas-unesco-pasaulio-paveldo-lietuvoje-metu-minejimo-

logotipas-video/ 
- https://madeinvilnius.lt/pramogos/renginiai/unesco-pasaulio-paveldo-metai-lietuvoje-

svarbiausi-siu-metu-renginiai/ 
- https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/unesco-pasaulio-paveldo-metai-

lietuvoje:371 
- https://www.neringa.lt/index.php?151329644 
- https://www.vrsa.lt/go.php/lit/IMG/10502 

 Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe rugsėjo–lapkričio mėn. vykdyta Pasaulio 
paveldo metų komunikacinė sklaida miesto viešosiose erdvėse:  
- JCDecaux kolonose (2020-10-12–11-01; 30 plokštumų: https://live-

posting.com/live/202042/IM1C8UFfEMnJuDUXsumI);  
- ACM skaitmeniniuose stenduose (2020-09-15–30; 11 pozicijų mieste);  
- viešojo transporto ekranuose (2020-10-15–30; 700 vnt. miesto transporto). 

 Informacijos skaida apie UNESCO pasaulio paveldą Lietuvoje per Lietuvos nacionalinį radiją ir 
televiziją – dokumentinių filmų transliavimas: 
- 2020-07-11–12-12 vyko 4 vaizdo ir 4 garso klipų transliacija per LRT televiziją ir radiją; 
- 2020-02-02 dalyvauta laidoje „Veranda“ 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000092376/lietuva-unesco-kiseneje-2020-ieji-paskelbti-
pasaulio-paveldo-salyje-metais; 

- gruodžio 16 d. su LRT pasirašyta licencinė sutartis, suteikianti teisę neatlygintinai transliuoti 
Arvydo Baryso dokumentinius filmus apie Kuršių neriją ir Kernavės archeologinę vietovę.  

 
UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų nuotolinė baigiamoji konferencija 

 
Gruodžio 16 d. organizuota UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų nuotolinė baigiamoji 

konferencija (kartu su Valstybine kultūros paveldo komisija). Šis renginys užbaigė visus metus trukusį 
Pasaulio paveldo metų minėjimą. Jame buvo siekiama pabrėžti valstybės patirtį UNESCO ir jos dėmesį 
pasaulio paveldo apsaugai, įvardinti kryptis žvelgiant į pasaulio paveldo išsaugojimo perspektyvas. 
Konferencijos įrašas pasiekiamas Valstybinės kultūros paveldo komisijos paskyroje Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=5T7xDMuVhEI. 
 

https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomi-lietuva/nuo-struves-lanko-iki-kursiu-nerijos-kaip-kulturos-vertybes-patenka-i-unesco-pasaulio-paveldo-sarasa-1162-1400086
https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomi-lietuva/nuo-struves-lanko-iki-kursiu-nerijos-kaip-kulturos-vertybes-patenka-i-unesco-pasaulio-paveldo-sarasa-1162-1400086
https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomi-lietuva/nuo-struves-lanko-iki-kursiu-nerijos-kaip-kulturos-vertybes-patenka-i-unesco-pasaulio-paveldo-sarasa-1162-1400086
https://www.unesco.lt/archives/4344
https://lrv.lt/lt/naujienos/siemet-bus-pazymimi-unesco-pasaulio-paveldo-lietuvoje-metai
https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/siemet-bus-pazymimi-unesco-pasaulio-paveldo-lietuvoje-metai
https://vkpk.lt/veikla/unesco-pasaulio-paveldas-lietuvoje/
https://www.lnb.lt/naujienos/5263-unesco-pasaulio-paveldo-lietuvoje-metu-naujienos
http://alkas.lt/2020/04/12/pristatytas-unesco-pasaulio-paveldo-lietuvoje-metu-minejimo-logotipas-video/
http://alkas.lt/2020/04/12/pristatytas-unesco-pasaulio-paveldo-lietuvoje-metu-minejimo-logotipas-video/
https://madeinvilnius.lt/pramogos/renginiai/unesco-pasaulio-paveldo-metai-lietuvoje-svarbiausi-siu-metu-renginiai/
https://madeinvilnius.lt/pramogos/renginiai/unesco-pasaulio-paveldo-metai-lietuvoje-svarbiausi-siu-metu-renginiai/
https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/unesco-pasaulio-paveldo-metai-lietuvoje:371
https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/unesco-pasaulio-paveldo-metai-lietuvoje:371
https://www.neringa.lt/index.php?151329644
https://www.vrsa.lt/go.php/lit/IMG/10502
https://live-posting.com/live/202042/IM1C8UFfEMnJuDUXsumI
https://live-posting.com/live/202042/IM1C8UFfEMnJuDUXsumI
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000092376/lietuva-unesco-kiseneje-2020-ieji-paskelbti-pasaulio-paveldo-salyje-metais
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000092376/lietuva-unesco-kiseneje-2020-ieji-paskelbti-pasaulio-paveldo-salyje-metais
https://www.youtube.com/watch?v=5T7xDMuVhEI
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Kitos Pasaulio paveldo metų minėjimo veiklos  
 

 Rugsėjo 4 d. Chodkevičių rūmuose vyko Astos Junevičienės paskaita „UNESCO pasaulio paveldo 
sąrašas ir Lietuvos pasaulio paveldo vertybės“ ir Sven Helbig & kvarteto koncertas. Atlikėjai: Sven 
Helbig (kompozitorius, elektronika), Dalia Dėdinskaitė (smuikas), Ugnė Žilinskaitė (altas), Indrė 
Baikštytė (fortepijonas), Mindaugas Bačkus (violončelė). 

 Rugsėjo 19 d. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijoje vyko seminaras „Naujausi 
archeologiniai tyrinėjimai ir atradimai UNESCO pasaulio paveldo objekte – Kernavės 
archeologinėje vietovėje bei Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių jungties (GIPL) trasoje“. Seminare 
dalyvavusi Sekretoriato generalinė sekretorė Asta Junevičienė tarė sveikinimo žodį ir kartu su 
filmo autoriumi Arvydu Barysu pristatė dokumentinį filmą „Kernavės archeologinė vietovė – 
gyvoji Lietuvos istorija“, skirtą UNESCO pasaulio paveldo metams (filmo premjera). 

 Spalio 8 d. Palangos koncertų salėje vyko Trečiojo amžiaus universiteto dalyviams skirta paskaita 
„UNESCO pasaulio paveldo metai Lietuvoje. Kuo jie reikšmingi?“. Paskaitą skaičiusi Sekretoriato 
paveldo programų vadovė Renata Kepežinskienė apžvelgė UNESCO veiklas, supažindino su 
organizacijos struktūra, prioritetais ir pagrindinėmis programomis. Svarbiausias dėmesys skirtas 
UNESCO pasaulio paveldo programai, jos koncepcijai, gamtos ir kultūros paveldo vertybių 
Pasaulio paveldo sąraše pristatymui, jų reikšmei globaliu ir nacionaliniu aspektu, pristatytos 
Pasaulio paveldo metų minėjimo programinės iniciatyvos ir projektai. Paskaitą organizavo 
Palangos miesto savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba. 

 Spalio 16 d. Sekretoriato generalinė sekretorė Asta Junevičienė nuotoliniu būdu skaitė įvadinę 
pamoką tema „Lietuvos pasaulio paveldo vertybės – sau ir pasauliui“. Šia pamoka Nacionalinė 
švietimo agentūra pradėjo pamokų ciklą, skirtą UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metams. 

 
14.2. Tautodailės metai. Skaitmeninis žemėlapis „Kryždirbystės keliai Lietuvoje“ 

 
Įgyvendinant Vyriausybės 2019-11-13 nutarimu Nr. 1151 patvirtintą Tautodailės metų minėjimo 

veiksmų planą, spalio–gruodžio mėn. pabaigtas rengti skaitmeninis dviejų dalių Lietuvos kryždirbystės 
kelių žemėlapis (www.kryzdirbysteskelias.lt). Jį parengė Sekretoriatas, bendradarbiaudamas su Lietuvos 
kultūros tyrimų institutu. Rinkdama medžiagą žemėlapiui 2020 m. birželio–spalio mėn. projekto kūrybinė 
grupė atliko 10 ekspedicijų Žemaitijos, Aukštaitijos, Dzūkijos ir Suvalkijos regionuose (8 apskritys). Iš viso į 
žemėlapį įtraukta per 100 įrašų.  

Pirmajame žemėlapyje pristatomos su kryždirbyste siejamos vietovės Lietuvoje. Čia sužymėti 
sakralinių ir sekuliarių skulptūrų ansambliai, pavieniai paminklai, kryžių laukeliai, kalneliai, šventvietės ir 
memorialai. Tai vienos reikšmingiausių lietuviškosios kryždirbystės vietovių, kuriose stovi paminklai, 
pasižymintys istorine, socialine, kultūrine ar menine verte. Paminklų aplinka išskirtinė dėl unikalaus 
gamtinio ar kultūrinio kraštovaizdžio: tai ir vaizdinga regioninio ar nacionalinio parko teritorijos dalis, 
etnografinis kaimas, šventvietė, ir unikalaus architektūros statinio kaimynystė. Ateityje šis žemėlapis 
turėtų būti toliau pildomas.  

Antrajame žemėlapyje pristatomi talentingi tautodailininkai – kryždirbiai, dievdirbiai ir kalviai. 
Meistrai, išskirtinės, savo kraštui daug nusipelniusios asmenybės ir žymūs tautodailininkai yra 
pagrindiniai šios tradicijos puoselėtojai, besirūpinantys jos tęstinumu, turintys daug žinių ir įgūdžių, 
įvairių talentų ir įdomių pomėgių. Todėl šis žemėlapis skirtas kryždirbiams ir jų sukauptoms asmeninių 
darbų ekspozicijoms bei dirbtuvėms, kurias susitarus galima aplankyti. Per keletą mėnesių šio projekto 
rengėjai suspėjo aplankyti net 35 kryždirbius skirtinguose Lietuvos regionuose. Rengiant šį žemėlapį, 
gauti 28 kryždirbių leidimai skelbti informaciją interneto svetainėje apie dirbtuves ir jų fotografijas. 
Ateityje šis žemėlapis taip pat turėtų būti toliau pildomas. 

Gruodžio mėn. sukurta ir atspausdinta 10 informacinių interneto svetainės atvirukų (10 x 1000 vnt. 
tiražas), taip pat sukurta informacinė svetainės užsklanda ir įdėta į Komisijos, Lietuvos kultūros tyrimų 
instituto, Lietuvos tautodailininkų sąjungos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos 
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ministerijos svetaines. Įgyvendinant projektą paskelbta 10 ekspedicijų reportažų Komisijos socialinėje 
paskyroje Facebook.  

Gruodžio 17 d. svetainė-žemėlapis pristatytas Lietuvos kultūros tyrimų instituto surengtoje 
mokslinėje konferencijoje „Tautodailė modernioje visuomenėje: tradicija, transformacijos, iššūkiai“.  

Projekto kūrybinė grupė: koordinatorė Milda Valančiauskienė, menotyrininkė dr. Skaidrė 
Urbonienė, fotomenininkė Vėtrė Antanavičiūtė, IT programuotojas Vincentas Vienožinskis, dizainerė 
Jurga Dovydėnaitė, lietuvių k. redaktorė Margarita Gaubytė, asistentės: Liliana Bugailiškytė-Lideikienė, 
Rugilė Jonušaitė. Įgyvendinant projektą taip pat bendradarbiauta su Lietuvos dailės muziejumi, Lietuvos 
kultūros tyrimų institutu ir Lietuvos dailės akademijos leidykla, kurie neatlygintinai skyrė leidinių projekte 
dalyvavusiems kryždirbiams, bei kitomis organizacijomis – muziejų, saugomų teritorijų specialistais, kt. 

Projektui įgyvendinti Kultūros ministerija skyrė 8700 Eur pagal 2020-08-07 sutartį Nr. VSR-
333. Gruodžio 22 d. projekto finansinė ir dalykinė ataskaitos pateiktos Kultūros ministerijai. 
 

14.3. Projektas „Vilniaus apskrities nematerialaus kultūros paveldo nevyriausybinių organizacijų 
katalogas“ ir vaizdo konferencija „Nevyriausybinės organizacijos ir nematerialus kultūros paveldas 

Lietuvoje ir Švedijoje. Kokios galimybės?“ 
 

Sausio mėn. Sekretoriatas, bendradarbiaudamas su Vilniaus etninės kultūros centru, pateikė 
projekto „Vilniaus apskrities nematerialaus kultūros paveldo nevyriausybinių organizacijų katalogas“ 
I etapo ataskaitą Lietuvos kultūros tarybai. Šiame etape buvo parengta interneto svetainės dizaino ir 
struktūros koncepcija, paskelbtas ir išplatintas elektroninis kvietimas registruotis bei teikti informaciją, 
aktyvuota svetainė lietuvių ir anglų kalbomis (https://www.nematerialuspaveldasnvo.lt/), kataloge 
sukurti NVO paieškos filtrai pagal pavadinimą, vietovę ir veiklos sritis. Kartu su ataskaita Lietuvos kultūros 
tarybai buvo pateikta II etapo sąmatos paraiška.  

Projektu siekiama skatinti nevyriausybinių organizatorių sektorių, veikiantį nematerialaus kultūros 
paveldo ir etninės kultūros srityse, pristatyti visuomenei savo veiklą, keistis informacija, padėti rasti 
partnerius galimiems nacionalinio ir tarptautinio lygmens bendradarbiavimo projektams.  

Kovo 19 d. Sekretoriatas interneto svetainėje ir socialinėje paskyroje Facebook paskelbė projekto 
„Vilniaus apskrities nematerialaus kultūros paveldo nevyriausybinių organizacijų katalogas“ nuorodą į 
elektroninį katalogą: https://www.nematerialuspaveldasnvo.lt/.  

Balandžio 2 d. Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje turėjo įvykti baigiamasis projekto 
renginys, tačiau dėl COVID-19 pandemijos jis atidėtas. Su Lietuvos kultūros taryba pasirašyta sutartis dėl 
galutinio projekto įgyvendinimo termino pratęsimo iki gruodžio 31 d. 

Įgyvendindamas šio projekto II etapą, Sekretoriatas, bendradarbiaudamas su Vilniaus etninės 
kultūros centru, lapkričio 6 d. surengė dėl COVID-19 pandemijos nukeltą baigiamąjį projekto renginį – 
nuotolinę vaizdo konferenciją „Nevyriausybinės organizacijos ir nematerialus kultūros paveldas Lietuvoje 
ir Švedijoje. Kokios galimybės?“. Jo metu pristatyta interneto svetainė „Vilniaus apskrities nematerialaus 
kultūros paveldo nevyriausybinių organizacijų katalogas“, o aktyviausių šios platformos nevyriausybinių 
organizacijų atstovai pristatė gerąsias patirtis bei veiklas. Baigiamasis renginio pranešimas buvo skirtas 
Švedijoje veikiančiai nevyriausybinei organizacijai ir NVO sektoriaus aktualijoms. Renginyje dalyvavo: 
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro regionų politikos ekspertas, institucinio 
stiprinimo konsultantas Ričardas Diržys (pranešimas „NVO. Kas? Kodėl? Kam?“); Sekretoriato kultūros 
programų vadovė, Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo tarybos pirmininkė, Šiaurės šalių 
gerųjų nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo praktikų portalo redakcinės grupės narė Milda 
Valančiauskienė (pranešimas „Vilniaus apskrities nematerialaus kultūros paveldo nevyriausybinių 
organizacijų katalogas“); etnomuzikologė, asociacijos Folkloro ansamblio „Laukis“ vadovė, Vilniaus 
kunigaikščio Gedimino progimnazijos vaikų folkloro ansamblio „Pamedėlis“ vadovė Lijana Šarkaitė-
Viluma (pranešimas „Folkloro asociacijų ir puoselėtojų veikla: patirtys, iššūkiai, galimybės“); Vilniaus 
tradicinių šokių klubo renginių ir stovyklos rengėjas ir Tradicinių šokių draugijos prezidentas Augustas 
Černiauskas (pranešimas „Tradicinių šokių judėjimas Lietuvoje“); VšĮ „Amatauk“ steigėja, edukatorė, 

https://www.nematerialuspaveldasnvo.lt/
https://www.nematerialuspaveldasnvo.lt/
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projektų koordinatorė Sandra Daugirdienė (pranešimas „Amatauk“ – tradicijos šiuolaikiniam žmogui: 
kodėl pavyko?“), Kronobergo regiono istorijų pasakotojų tinklo narė, Švedijos nevyriausybinės 
organizacijos „Legendų žemė“ direktorė, istorijų pasakotoja ir lektorė Meg Nömgård (pranešimas „Nuo 
pasakojimo prie laužo iki UNESCO“).  

Nuotolinės vaizdo konferencijos įrašas socialinėje paskyroje Facebook sulaukė apie 3400 peržiūrų, 
„Zoom“ platformoje aktyvių dalyvių buvo apie 40, apie 400 dalyvių aktyviai stebėjo renginį per 
Sekretoriato ir Vilniaus etninės kultūros centro socialines paskyras Facebook.  

Projekto II etapui įgyvendinti Lietuvos kultūros taryba skyrė 1800 Eur pagal 2019-07-08 sutartį 
Nr. S/KP1-53(6.36)/. Gruodžio 29 d. projekto finansinė ir dalykinė ataskaitos išsiųstos Lietuvos kultūros 
tarybai.  
 

14.4. Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metai. Projektas „Šimtmečių ženklai Lietuvos totorių 
šventėse ir atmintyje“ 

 
Įgyvendindamas Vyriausybės 2020 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 10074 patvirtintą Lietuvos totorių 

istorijos ir kultūros metų minėjimo 2021 m. planą, Sekretoriatas baigė į jį įtrauktos priemonės – 
kilnojamosios fotografijų parodos ir katalogo „Šimtmečių ženklai Lietuvos totorių šventėse ir atmintyje“ 
parengimas – 1-ąjį etapą. Liepos–gruodžio mėn. surengta 18 ekspedicijų, kurių metu surinkta tekstinė ir 
vaizdo medžiaga apie Lietuvos totorių tapatybei reikšmingas religines ir kalendorines šventės, ritualus, 
gyvąjį kultūros paveldą (Kurban Bairamą, Ramadan Bairamą, Ašurę, Mevliud (pranašo Muchamedo 
gimimo šventę), Lietuvos totorių kapinių (mizarų) lankymo tradiciją Rytų Lietuvoje (Švenčionys, 
Milkūnų k.), apie kalendorines šventes – Navruzą, Sabantujų, vardo suteikimo tradiciją (azaną), privatų 
totorių buities muziejų, užfiksuota Lietuvos totorių rankraščių kolekcija. 

Ekspedicijas surengusi ir Sekretoriato suburta šio projekto įgyvendinimo kūrybinė grupė 
(fotomenininkas Artūras Valiauga, etnologė dr. Lina Leparskienė ir orientalistė dr. Galina Miškinienė) 
parengė 7 interviu su totorių bendruomenių atstovais, 9 teminius straipsnius, sudarė 30 ekspozicinių 
fotografijų kolekciją, apie 1000 reportažinių fotografijų archyvą, atrinko 10 teminių vaizdo įrašų epizodų. 
Šios medžiagos pagrindu numatoma pasirengti 2-ajam projekto etapui 2021 m. – fotografijų ekspozicijai 
ir e. katalogui / leidiniui. Numatomame sukurti fotografijų cikle atsispindės Lietuvos totorių gyvenamoji 
aplinka, žmonių portretai, kaip istorinio palikimo dalis ir jų tautinė tapatybė kaitos procesų kontekstuose, 
religingumo, bendruomeniškumo, kultūros tęstinumo, kaitos ir asimiliacijos, istorinio tapatumo 
paieškų, totoriškos erdvės ženklai. Daug dėmesio bus skiriama istorinėms totorių bendrijų įsikūrimo ir 
formavimosi vietovėms.  

Įgyvendinant projektą, bendradarbiauta su Vilniaus krašto totorių bendruomene, Totorių kultūros 
centru, Varėnos rajono totorių draugija, kt. 

Projektui įgyvendinti Kultūros ministerija skyrė 6600 Eur pagal 2020-07-14 sutartį Nr. VSR-
326. Gruodžio 22 d. projekto finansinė ir dalykinė ataskaitos pateiktos Kultūros ministerijai. 
 

14.5. Komisijos interneto svetainės atnaujinimo ir papildymo darbai 
 

Kovo–gegužės mėn. Sekretoriatas vykdė interneto svetainės (www.unesco.lt) atnaujinimo darbus. 
Per šį laikotarpį buvo peržiūrėta ir koreguojama, papildoma bei atnaujinama informacija, pateikta 
svetainėje lietuvių kalba, taip pat pabaigta rengti informacija anglų kalba. Atlikti kiti techniniai darbai. 
 

15. Renginiai, parodos, paskaitos galerijoje, virtualioje erdvėje, informacijos sklaida 
 

2020 m. Sekretoriato galerijoje buvo suplanuota surengti 11 renginių (3 paskaitos, 4 parodos, 
1 edukacijų programa, skirta UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metams, 1 praktinis seminaras, 
1 kūrybinės dirbtuvės, 1 koncertas). Visi renginiai buvo orientuoti į UNESCO programas ir temas: 
nematerialų kultūros paveldą, tautinių mažumų bendruomenes, pasaulio paveldą, kultūros raiškos 

http://www.unesco.lt/
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įvairovę, gamtosaugą, klimato kaitą, biologinę įvairovę, ekologiją, gėlą vandenį, darnų vystymąsi, gamtos 
paveldo apsaugą, nelegalaus kultūros vertybių įvežimą bei išvežimą, lyčių lygybę, kt. 

Dėl COVID-19 pandemijos į 2021 m. perkelta UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metams skirta 
edukacijų programa ir atšaukta dauguma suplanuotų renginių.  

2020 m. galerijoje ir virtualioje aplinkoje įvyko: 

 Kovo 3 d. Vilniaus kolegijos studentams paskaita „UNESCO pasaulio paveldas. Lietuva“, kurioje 
supažindinta su UNESCO organizacija, jos misija, globaliais tikslais ir prioritetais, pristatyta UNESCO 
Pasaulio paveldo programa. Paskaitoje taip pat apžvelgtos Lietuvos vertybės, įrašytos į Pasaulio 
paveldo sąrašą. Būsimiems gidams akcentuota įrašytų objektų išskirtinė visuotinė vertė, globali jų 
reikšmė Lietuvai ir pasauliui. Paskaitą parengė paveldo programų vadovė Renata Kepežinskienė. 

 Balandžio 30 d. nuotolinis saksofonininko Liudo Mockūno solinis koncertas (30 min.), 
bendradarbiaujant su Lietuvos džiazo federacija, skirtas Tarptautinei džiazo dienai paminėti.  
Tiesioginė koncerto transliacija vyko Sekretoriato ir Lietuvos džiazo federacijos socialinėse Facebook 
paskyrose. Koncertas surengtas bendradarbiaujant su Lietuvos džiazo federacija 
(https://unesco.lt/archives/4521). 

 Gegužės 29 d., bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerijos Artimųjų Rytų ir Afrikos skyriumi, 
minint Tarptautinę Afrikos dieną, Sekretoriato Facebook paskyroje įvyko tiesioginė koncerto 
transliacija iš Menų fabriko „Loftas“. Koncerte dalyvavo grupės „Afrikos būgnai“ ir „Afrodelic“. 
Sekretoriatas prisidėjo ir prie kitų Afrikos dienai skirtų renginių sklaidos. 

 Rugpjūčio 31 – rugsėjo 18 d. Nacionalinio mokinių meninės kūrybos darbų konkurso „Kelionė laiku – 
atgimusi Vilniaus istorija“ paroda, skirta UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metams. Šio konkurso 
tikslas – atverti vaikams kūrybines galimybes ieškoti individualaus ryšio su Vilniaus kultūrinėmis 
vertėmis, istorine praeitimi, skatinti pilietinį auklėjimą, istorinės savimonės ugdymą, kultūrinio 
paveldo aktualinimą. Parodos dėmesio centre – Vilniaus istorinis centras, įrašytas į UNESCO Pasaulio 
paveldo sąrašą kaip išskirtinis viduramžiais susiformavusio miesto pavyzdys, turėjęs reikšmingą įtaką 
architektūros ir kultūros raidai didelėje Rytų Europos dalyje.  
Rugsėjo 11 d. įvyko konkurso laureatų apdovanojimo renginys, kurio metu bendradarbiaujant su 
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, konkurso dalyviams organizuotos ekskursijos 
po istorines Vilniaus pilis. 

 Sekretoriatas, bendradarbiaudamas su Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedros 
studentais bei dėstytojais, UAB „Ekspobalta“, įvairiomis institucijomis, kūrėjais, sukūrė ir įgyvendino 
UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metams skirtą parodą – interaktyvių stendų ekspoziciją 
„Lietuvos vertybės UNESCO sąrašuose ir registruose“, novatoriškai pristatančią 11 Lietuvos paveldo 
vertybių. Ekspoziciją papildė mobilioji programėlė bei edukacinė programa. Parodai su edukacine 
programa sukurti skirtas Lietuvos kultūros tarybos finansavimas. Parodoje eksponuojamuose 
trijuose materialųjį, nematerialųjį bei dokumentinį paveldą pristatančiuose stenduose 
supažindinama su vienuolika į UNESCO sąrašus ir registrus (UNESCO Pasaulio paveldo sąrašas, 
„Žmogus ir biosfera“ biosferos rezervatų tinklas, Reprezentatyvusis žmonijos nematerialaus kultūros 
paveldo sąrašas, Tarptautinis registras „Pasaulio atmintis”) įrašytų Lietuvos kultūros ir gamtos 
paveldo vertybių. Ekspozicija taip pat išsiplečia į virtualią erdvę – įsidiegus mobiliąją programėlę 
lankytojai kviečiami „pabendrauti“ su vertybėms neabejingais žaismingais personažais. Atsižvelgiant 
į COVID-19 pandemijos metu susiklosčiusią situaciją, paroda Sekretoriato galerijoje buvo atidaryta 
ne balandžio mėn., kaip planuota, bet rugsėjo 25 d. „Kultūros nakties“ metu ir bus eksponuojama iki 
2021 m. rudens. Parodos eksponavimo metu planuojamas edukacijų ir ekskursijų ciklas.  

 
Informacijos sklaida 

 

 Rugsėjo 18 d. žurnale „LĖTAI apie pasaulį“ išspausdintas interviu su Sekretoriato programų 
vadove Milda Valančiauskiene, pristatyta tarptautinių nematerialaus kultūros paveldo sąrašų 

https://unesco.lt/archives/4521
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sudarymo tvarka ir problematika, aktualūs tradicijų, tapatybės išsaugojimo klausimai: 
https://letai.lt/zurnalas_nr_3/ 

 Vasario 2 d. dalyvauta LRT laidoje „Veranda“: 
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000092376/lietuva-unesco-kiseneje-2020-ieji-paskelbti-
pasaulio-paveldo-salyje-metais 

 Liepos 16 d. 15min paskelbtas testas „Ar žinote visas UNESCO pasaulio paveldo vertybes 
Lietuvoje?“: https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/pasitikrink-zinias/testas-ar-zinote-visas-
unesco-pasaulio-paveldo-vertybes-lietuvoje-1168-1347090 

 Rugpjūčio 9 d. 15min Max interviu su dr. Saulium Urbanu, vienu iš Lietuvos pasaulio paveldo 
vertybės nominacinės paraiškos rengimo koordinatorių, „UNESCO pripažintas, mūsų 
nepažintas: kas tas Struvės geodezinis lankas, kuris driekiasi per Lietuvą“: 
https://www.15min.lt/max/naujiena/gyvenimas/unesco-pripazintas-musu-nepazintas-kas-tas-
struves-geodezinis-lankas-kuris-driekiasi-per-lietuva-1222-1357090 

 Lapkričio 1 d. 15min publikuotas straipsnis „Nuo Struvės lanko iki Kuršių nerijos. Kaip kultūros 
vertybės patenka į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą“: https://www.15min.lt/ar-
zinai/naujiena/idomi-lietuva/nuo-struves-lanko-iki-kursiu-nerijos-kaip-kulturos-vertybes-
patenka-i-unesco-pasaulio-paveldo-sarasa-1162-1400086 

 Parengti 4 spaudos pranešimai apie UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metus: 
https://unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/unesco-pasaulio-paveldo-metai-lietuvoje-2020/2-
uncategorised/326-informaciniai-pranesimai 

 
16. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos patronažas kitų organizacijų projektams ir Sekretoriato 

bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, studentų praktika 
 

Komisijos skirtas arba pratęstas patronažas projektams 
 

 Lietuvos valstybės naujojo archyvo surengtai dokumentinių eksponatų parodai „...nuo šiol vėl 
Nepriklausoma. Kovo 11“, kuri Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje vyko kovo 5 –
 balandžio 4 dienomis. Parodoje pristatytas 1990 m. kovo 11 d. aktas „Dėl Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atstatymo“, įtrauktas į Lietuvos nacionalinį registrą „Pasaulio 
atmintis“. 

 20-ajai Lietuvos nacionalinei bibliotekų savaitei „Kaip pasikeitėme per 20 metų?“, kuri vyko 
balandžio 23–29 dienomis. Šiemet buvo akcentuojamas pokytis, įvykęs per 20 metų, pasikeitęs 
bibliotekų vaidmuo, naujos galimybės. Balandžio 23-ąją UNESCO yra paskelbusi Pasauline knygų 
ir autorių teisių diena. 

 VšĮ „Švietimo nuotykiai“ bandomajam projektui „Švietimo nuotykiai – Mokyklos Odisėja“, kuriuo 
siekiama, pasitelkus demokratinio ugdymo gaires ir nesmurtinės komunikacijos metodus, įtraukti 
kuo daugiau mokinių bei mokytojų į sprendimų priėmimo bei mokyklos kūrimo procesus, 
remiantis Geros mokyklos koncepcija kaip orientyru. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti Geros 
mokyklos koncepcijos įgalinimo strategiją ir ją išbandyti dviejose Alytaus mokyklose. 

 VšĮ Arabų kultūros forumas projektui „Arabų kultūros dienos 2020“, įgyvendinamam kartu su 
Vilniaus universitetu ir Omano konsulatu Lietuvoje. Projektu siekiama skatinti kultūrinį ir 
intelektinį dialogą per akademinį, meninį ir kultūrinį pažinimą. Projekto metu surengtas renginių 
ciklas, tarp kurių arabiškų novelių teatralizuoti skaitymai, trumpametražių filmų peržiūra, 
kaligrafijos dirbtuvės, koncertas, paskaitos ir kt.  

 VšĮ „7 Kauno dienos“ projektui „STOP juosta. Nauji užsienio maršrutai“, skirtam tarpukario 
laikotarpio epochai, jo tarptautinei dimensijai bei Kauno modernizmo tarptautiniam 
kontekstualumui atskleisti. Sekretoriatas rekomendavo šį projektą Lietuvos kultūros tarybai.  

 VšĮ „Heritas LT“ tarptautiniam kultūros paveldo tvarkybos ir technologijų festivaliui „Heritas“. 

https://letai.lt/zurnalas_nr_3/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000092376/lietuva-unesco-kiseneje-2020-ieji-paskelbti-pasaulio-paveldo-salyje-metais
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000092376/lietuva-unesco-kiseneje-2020-ieji-paskelbti-pasaulio-paveldo-salyje-metais
https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/pasitikrink-zinias/testas-ar-zinote-visas-unesco-pasaulio-paveldo-vertybes-lietuvoje-1168-1347090
https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/pasitikrink-zinias/testas-ar-zinote-visas-unesco-pasaulio-paveldo-vertybes-lietuvoje-1168-1347090
https://www.15min.lt/max/naujiena/gyvenimas/unesco-pripazintas-musu-nepazintas-kas-tas-struves-geodezinis-lankas-kuris-driekiasi-per-lietuva-1222-1357090
https://www.15min.lt/max/naujiena/gyvenimas/unesco-pripazintas-musu-nepazintas-kas-tas-struves-geodezinis-lankas-kuris-driekiasi-per-lietuva-1222-1357090
https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomi-lietuva/nuo-struves-lanko-iki-kursiu-nerijos-kaip-kulturos-vertybes-patenka-i-unesco-pasaulio-paveldo-sarasa-1162-1400086
https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomi-lietuva/nuo-struves-lanko-iki-kursiu-nerijos-kaip-kulturos-vertybes-patenka-i-unesco-pasaulio-paveldo-sarasa-1162-1400086
https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomi-lietuva/nuo-struves-lanko-iki-kursiu-nerijos-kaip-kulturos-vertybes-patenka-i-unesco-pasaulio-paveldo-sarasa-1162-1400086
https://unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/unesco-pasaulio-paveldo-metai-lietuvoje-2020/2-uncategorised/326-informaciniai-pranesimai
https://unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/unesco-pasaulio-paveldo-metai-lietuvoje-2020/2-uncategorised/326-informaciniai-pranesimai
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Parengtos rekomendacijos 

 

 Vilniaus etninės kultūros centrui dėl Lietuvos kultūros tarybos paramos projektui „Nominacijos 
„Šiaudinių sodų tradicija“ parengimas UNESCO Reprezentatyviajam žmonijos nematerialaus 
kultūros paveldo sąrašui“; 

 Lietuvių etninės kultūros draugijai dėl Lietuvos kultūros tarybos paramos projektui „Tradicinių 
šokių judėjimas Lietuvoje: įdirbis ir perspektyvos“, skirtam Lietuvos tradicinių šokių judėjimo 20-
mečiui paminėti. Šis projektas prisidės prie tinkamo pasirengimo tradicinių šokių judėjimo 
nominacijai UNESCO Gerųjų nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo veiklų registrui, 
įtraukiant į šį procesą plačią tradicijos puoselėtojų bendruomenę; 

 Lietuvos džiazo federacijai dėl Lietuvos kultūros tarybos paramos bendrai su Sekretoriatu 
įgyvendinamam projektui – Tarptautinės džiazo dienos 2021 m. minėjimo renginių programai 
Lietuvoje 2021 m. balandžio mėn. 30 d.; 

 Rekomendacija dėl akademiko, prof. habil. dr. Vlado Žulkaus valstybinio apdovanojimo, 
prisidedant prie Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto 
iniciatyvos. V. Žulkus pirmasis Lietuvoje pradėjo povandeninės archeologijos tyrimus, yra 
Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, Lietuvos archeologijos draugijos narys, Baltijos šalių 
regiono kultūros paveldo tinklo Lietuvos povandeninio kultūros paveldo darbo grupės vadovas.  

 
Arabų kultūros dienos 

 

 Tarptautinę arabų kalbos dieną, gruodžio 18 d., VšĮ Arabų kultūros forumas kartu su Vilniaus 
Universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų institutu organizavo virtualią paskaitą-diskusiją 
„Arabiškojo miesto kodai“, kuriame apie Artimųjų Rytų miesto kultūrinį identitetą ir šiuolaikinio 
miesto iššūkius kalbėjo Artimųjų Rytų specialistai ir svečiai, taip pat surengta trumpametražių 
filmų „A Resident Of The City“, „Gatvės menas – kitoks miesto veidas“ peržiūros. 

 Gruodžio 1–14 d. organizuotas fotografijų konkursas „Arabiškojo pasaulio spalvos“, kuriame 
buvo kviečiama dalintis Arabų šalyse įamžintomis akimirkomis ir virtualiai pasimėgauti 
arabiškosios kultūros atspindžiais kitų keliautojų fotografijose. 2020 m. Arabų kultūros dienos 
vyko nuotoliniu būdu https://bit.ly/ArabuKulturosDienos. Renginio organizatoriai ir partneriai: 
VšĮ Arabų kultūros forumas, Užsienio reikalų ministerija, VU Azijos ir transkultūrinių studijų 
institutas, Anna Lindh Fondas – Lietuvos tinklas, VšĮ „Art Studio Black Ink“. 

 
Leidimas naudoti UNESCO pasaulio paveldo vietovės logotipą  

 

 Tenkinant Žemės ūkio ministerijos 2020 m. rugsėjo 1 d. prašymą ir atsižvelgus į UNESCO logotipo 
naudojimo taisykles bei UNESCO Pasaulio paveldo konvenciją ir jos įgyvendinimo gaires, rugsėjo 
22 d. pasirašyta sutartis su Žemės ūkio ministerija dėl Struvės geodezinio lanko – UNESCO 
pasaulio paveldo vietovės logotipo naudojimo naujai įrengiamuose informaciniuose stenduose.  
 

Studentų praktika Sekretoriate 
 

 2019 m. rugpjūčio 1 – 2020 m. kovo 31 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto prancūzų 
kalbos III kurso studentė Dovilė Keraitė praktikos Sekretoriate metu parengė Nematerialaus 
kultūros paveldo apsaugos konvencijos teksto ir jo vertimo lyginamąją analizę (konsultantė 
Sekretoriato programų vadovė Milda Valančiauskienė). 

 Vasario 19 – balandžio 17 d. – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto III kurso studentė Salomėja 
Mikulėnaitė praktikos Sekretoriate metui parengė straipsnių suvestinę nematerialaus kultūros 

https://bit.ly/ArabuKulturosDienos?fbclid=IwAR3zXBHq2MT5JbCjlxhix3ApfST93SiotpzLW_GujIXm8HfogLIXcHVU4d0
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paveldo sąvokų ir bendruomenių temomis (konsultantė Sekretoriato programų vadovė Milda 
Valančiauskienė). 

_______________________ 


