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I. DALYVAVIMAS UNESCO VEIKLOJE 
 
2014 m. Lietuvos Respublika dalyvavo UNESCO veikloje. 2014 m. Lietuva buvo 

UNESCO Socialinių transformacijų valdymo programos (Management of Social Transformations, 

MOST) tarybos vicepirmininkė (kadencija tęsiasi iki GK 38-osios sesijos 2015 m.); UNESCO 

Kultūrų raiškos įvairovės skatinimo ir apsaugos konvencijos šalių Tarpvyriausybinio komiteto 
vicepirmininkė (iki 2015 m. gruodžio mėn.); UNESCO Tarpvyriausybinės programos 

„Informacija visiems“ (IFAP) tarybos narė ketverių metų kadencijai (2013-2017 m.); UNESCO 

Tarpvyriausybinio komiteto, skatinančio kultūros vertybių grąžinimą į jų kilmės šalis ar jų 

nuosavybės atkūrimą neteisėto pasisavinimo atveju (ICPRCP) narė ir Tarpvyriausybinio bioetikos 

komiteto (IGBC), UNESCO tarptautinės bioetikos programos valdymo organo, narė.  

Klaipėdos universiteto prof. Vladas Žulkus tęsė veiklą UNESCO Povandeninio kultūros 

paveldo apsaugos konvencijos Moksliniame ir techniniame patariamajame komitete ir ICOMOS 

Tarptautinio povandeninio paveldo moksliniame komitete (ICUCH). 

 

1.1. Darbas UNESCO Vykdomosios tarybos sesijose 

 
1.1.1. UNESCO Vykdomosios tarybos 194-oji sesija 

Vykdomosios tarybos 194-ojoje sesijoje, vykusioje balandžio 10–26 dienomis Paryžiuje 

2014 m. balandžio 9 d. UNESCO būstinėje, Paryžiuje įvyko tradicinis Nacionalinių komisijų, 

dalyvaujančių UNESCO Vykdomosios tarybos 194-ojoje sesijoje, susitikimas, kuriame Lietuvos 

nacionalinę UNESCO komisiją atstovavo Generalinė sekretorė Marija Drėmaitė . Nacionalinių 

komisijų susitikime dalyvavo 91 atstovas iš 71 šalies. Susitikimo narius pasveikino UNESCO 

Generalinė direktorė Irina Bokova, akcentuodama Nacionalių komisijų iniciatyvų ir vidinių 

resursų naudojimo svarbą UNESCO finansinės reformos (mažinamo finansavimo) kontekste. 

Akcentuota, kad labai pageidaujami mokymai atskirų regionų Nacionalinių komisijų sekretoriatų 

vadovams ir atstovams įmanomi tik iš ekstra-biudžetinių lėšų, nes finansavimas iš UNESCO 

sekretoriato nutraukiamas dėl organizacijos finansinių sunkumų.  
Generalinės direktorės pavaduotojas išoriniams ryšiams ir viešajai informacijai p. Eric Falt 

pristatė pirmą kartą UNESCO istorijoje išleistą UNESCO nacionalinių komisijų metinę ataskaitą 

(2013 m.), kurioje pateikiama informacija apie 120 šalių UNESCO Nacionalinių komisijų veiklą. 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas aktyviai dalyvavo šios ataskaitos 

parengime; gerosios patirties skiltyje pateikė medžiagą apie 2013 metais, Lietuvos 

pirmininkavimui ES Taryboje skirtą parodą „Lietuva pašto siuntoje / Lithuania in the Mail 

Parcel“. Leidinys pateikiamas elektroniniu būdu UNESCO portale: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/NATCOM/pdf/587_14_ComNat_r

eport_int%20E_low.pdf  

2014 m. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretroaiatas taip pat pateikė metinę 

veiklos atsakaitą UNESCO sekretoriatui, kuri turi pasirodyti 2015 m. pavasarį.  
 

1.1.2. UNESCO Vykdomosios tarybos 195-oji sesija  

Vykdomosios tarybos 195-osios sesijoje, vykusioje spalio 15-31 dienomis, Paryžiuje, 2014 

m. spalio 22-23 d. įvyko tradiciniai Nacionalinių komisijų, dalyvaujančių UNESCO 

Vykdomosios tarybos 195-ojoje sesijoje, susitikimai, kuriuose Lietuvos nacionalinę UNESCO 

komisiją atstovavo Komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė. Jų metu buvo 

paviešinti trijų parengtų dokumentų projektai: „Bendradarbiavimo tarp UNESCO būstinių ir 

Nacionalinių komisijų gairės“, „Pasirengimo UNESCO 70-mečiui veiksmų planas“ ir „Kultūrų 

suartinimo tarptautinio dešimtmečio (2013-2022 m.) veiksmų planas“. Pirmajame dokumente 

nurodomos atsakomybės bei atskaitomybės, funkcijų pasiskirstymas. Apibrėžiami santykiai su 
NO, privačiu sektoriumi, logotipo naudojimo taisyklės. Buvo pranešta, kad siekiant glaudesnio 

bendravimo tarp nacionalinių komisijų bei UNESCO biurų, įsteigiamos atstovų (Desk) 

pareigybės. Atstovas Europai ir Š. Amerikai – Bobir Tukhtabayev.  

„Pasirengimo UNESCO 70-mečiui veiksmų plane“ minima daug numatomų renginių: 

aukšto lygio forumų, kuriuose dalyvaus valstybių vadovai, ministrai, buvę lyderiai, intelektualai, 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/NATCOM/pdf/587_14_ComNat_report_int%20E_low.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/NATCOM/pdf/587_14_ComNat_report_int%20E_low.pdf
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pasaulio įžymybės, Nobelio premijų laureatai ir kt. Afrikos ir Arabų šalyse daug jubiliejinių 

renginių organizuos UNESCO būstinės. Nacionalinės komisijos raginamos savo šalyse visomis 
galimomis progomis paminėti jubiliejų, viešinti renginius, juos organizuoti drauge su NO, 

klubais, ASPnet mokyklomis. Spalio pabaigoje bus galima prisijungti prie naujos interneto 

svetainės, skirtos jubiliejui. Čia bus skelbiama visa informacija apie įvykius, proginius renginius, 

parodas, viešinami logotipai, filmai, kita medžiaga. Specialių lėšų jubiliejui minėti UNESCO 

neskirs, todėl prašoma nacionalinių komisijų pasirūpinti jomis savo renginiams. „Kultūrų 

suartinimo tarptautinio dešimtmečio (2013-2022 m.) veiksmų plane“ įvardijamos UNESCO 

minimos metų dienos, išvardyti įvairūs dešimtmečio renginiai, temos renginiams, kryptys ir 

temos studijoms, konferencijoms, forumams. Iš viso numatoma apie 1000 renginių. Nacionalinės 

komisijos kviečiamos šiame kontekste prisiminti bei plėtoti temą „Smurtas prieš vaikus“.  

1.2. Lietuvos atstovų dalyvavimas UNESCO seminaruose, konferencijose ir kituose 
susitikimuose 

 

Sausio 23-24 d. Paryžiuje, Prancūzijoje, įvyko 1-asis Atvirosios terminuoto veikimo darbo 

grupės (Open-ended Working Group) susitikimas. Minėta darbo grupė įsteigta, siekiant peržiūrėti 

Generalinės Asamblėjos procedūrų taisykles. Tai yra reakcija į 2013 m. lapkričio mėn. vykusius 

rinkimus į UNESCO Pasaulio paveldo komitetą, kai į jį nebuvo išrinkta nei viena valstybė narė iš 
Afrikos regiono. Siekiama įvesti vietų paskirstymą regionams ir papildomai taikyti kitas 

priemones. Susitikime dalyvavo Paveldo programų vadovė Rugilė Balkaitė.  

 

Kovo 14 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate, Vilniuje, įvyko 

regioninis Baltijos šalių susitikimas dėl Šiaurės ir Baltijos šalių pilotinio projekto, susijusio su 

tvariu turizmu ir UNESCO Pasaulio paveldu. Susitikime dalyvavo atstovai iš Norvegijos pasaulio 

paveldo fondo, Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos, Vilniaus, Rygos ir Talino miestų 

savivaldybių, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir VšĮ „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo 

agentūra“.  

 

Kovo 20-21 d. Stokholme, Švedijoje, įvyko susitikimas dėl Šiaurės ir Baltijos šalių 

pilotinio projekto, susijusio su tvariu turizmu ir UNESCO Pasaulio paveldu. Projekte dalyvauja – 
Vilniaus istorinis centras. Projekto tikslas – parengti metodinę medžiagą, susijusią su tvaraus 

turizmo vystymu, ekonomine plėtra ir Pasaulio paveldo objektų bei vietovių išsaugojimu. 

Susitikime dalyvavo Lietuvos nacionalinė UNESCO kultūros paveldo koordinatorė /Paveldo 

programų vadovė Rugilė Balkaitė ir VšĮ „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“ direktorius 

Gediminas Rutkauskas (Vilniaus istorinio centro site manager). 
 

Balandžio 2 d. Rygoje, Latvijos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, Latvijos 

nacionalinė UNESCO komisija ir Konrado Adenauerio fondas surengė projekto „Baltijos kelio 

pasakojimai“, skirto Baltijos kelio 25-mečiui, pradžios konferenciją. Į ją buvo pakviesti ekspertai, 

tyrinėjantys šio įvyko atmintį, ir nacionalinių UNESCO komisijų atstovai, Latvijos liaudies fronto 

lyderiai, dalyvavo bibliotekų, muziejų darbuotojai, mokytojai. Lietuvai konferencijoje atstovavo 

Irena Šutinienė (Socialinių tyrimų centras), ji skaitė pranešimą „Baltijos kelias lietuvių 

kolektyvinėje atmintyje“, ir Margarita Gaubytė, LNUKS komunikacijos programų vadovė.  
 

Gegužės 16 d. Olse, Norvegija, įvyko tarpinių Šiaurės ir Baltijos šalių pilotinio projekto, 

susijusio su tvariu turizmu ir UNESCO Pasaulio pave ldu, rezultatų pristatymas (gairių „How To“ 

aptarimas ir įgyvendinimas). Susitikime dalyvavo VšĮ „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo 

agentūra“ direktorius Gediminas Rutkauskas (Vilniaus istorinio centro site manager). 

Gegužės 19–20 d. UNESCO būstinėje, Paryžiuje, vyko UNESCO programos „Informacija 

visiems“ tarpvyriausybinės tarybos 8-oji sesija. Joje dalyvavo prof. dr. Renaldas Gudauskas, 

Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius, Programos nacionalinio komiteto 

pirmininkas. Aptarti pasiekimai, plėtra, fondo didinimo schemos bei sėkmingas programos 



 

 5 

įgyvendinimas, parengtos rekomendacijos, kuriomis bus vadovaujamasi ir Lietuvos komiteto 

veiklose.  

Gegužės 21 d. Nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ pirmininkė Jolita Steponaitienė, 

kino istorikė dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė, LNUK sekretoriato komunikacijos programų 

vadovė M. Gaubytė lankėsi Kėdainiuose 1962 m. įsikūrusioje mėgėjiško kino studijoje 

„Mėgėjas“. Jos vientisa 1963–2004 m. kurtų filmų kolekcija pripažinta nacionalinės reikšmės 

dokumentiniu paveldu ir įrašyta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį 

registrą. 

 

Birželio 2–5 d. Paryžiuje įvyko Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos 

valstybių narių Generalinės asamblėjos  (toliau GA) 5-oji sesija. Šioje sesijoje Lietuvai atstovavo 

Lietuvos atstovybės prie UNESCO  patarėja Violeta Baltrušytė ir Lietuvos nacionalinės UNESCO 

komisijos kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė. Sesijos metu buvo aptartos ir 
patvirtintos Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos valstybių 

narių komiteto bei UNESCO sekretoriato ataskaitos, tvirtinama naujojo Nematerialaus kultūros 

paveldo sudėtis, aptariami galimi Įgyvendinimo gairių pakeitimai.  

 

Birželio 10 - 11 d. Paryžiuje, Prancūzijoje, įvyko 5-asis Povandeninio kultūros paveldo 

apsaugos konvencijos Mokslinio ir techninio patariamojo komiteto (MTPK) posėdis. Taip pat 

ICOMOS būstinėje įvyko ICOMOS–ICUCH (Tarptautinis povandeninio kultūros paveldo 

komitetas) posėdis. Prieš 5-ąjį MTPK posėdį įvyko Informacinė sesija, skirta nuolatinėms 

atstovybėms prie UNESCO, „Vandenyno diena 2014“. Visuose susitikimuose dalyvavo MTPK 

narys ir Lietuvos atstovas – prof. Vladas Žulkus. 

 
Birželio 12 d. Helsinkyje, Suomijoje įvyko neformalus Šiaurės ir Baltijos šalių 

susitikimas, kurį iniciavo šiuo metu UNESCO Pasaulio paveldo komitete esanti Suomija. 

Susitikimas skirtas tinkamai pasirengti 38-ajai UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijai, 

pristatyti Suomijos poziciją ir kartu su kitomis šalimis aptarti tam tikrus probleminius klausimus. 

Susitikime dalyvavo Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Marija 

Drėmaitė ir Lietuvos nacionalinė UNESCO kultūros paveldo koordinatorė/ Paveldo programų 

vadovė Rugilė Balkaitė. 

 

Birželio 15-24 d. Dohoje, Katare, įvyko 38-oji UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 

(toliau – PPK) sesija. Lietuva yra UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos valstybė narė, kuri 

sesijoje dalyvavo kaip stebėtoja. Šios PPK sesijos metu pateiktos išvados ir dėl Kuršių nerijos 
Būklės įvertinimo ataskaitos. Kelti priekaištai Lietuvai, kad PPC ir Rusijos Federacija nebuvo 

tinkamai informuoti apie planus galimai statyti tiltą į Kuršių neriją, kad neatlikti būtini tyrimai ir 

analizės, be to, tarptautinei bendruomenei kelia nerimą Suskystintų gamtinių dujų terminalo 

statyba, nes vėl galimai slepiama informacija ir nesilaikoma tarptautinių įsipareigojimų. PPK 

sprendime pavesta kviesti ICOMOS Atsakomosios stebėsenos misiją į Lietuvą. Patvirtinti 

Kernavės archeologinės vietovės, Kuršių nerijos ir Struvės geodezinio lanko išskirtinės visuotinės 

vertės aprašai. Lietuvos delegaciją sudarė Lietuvos Respublikos nuolatinis atstovas prie UNESCO 

Arūnas Gelūnas ir Lietuvos nacionalinė UNESCO kultūros paveldo koordinatorė/ Paveldo 

programų vadovė Rugilė Balkaitė.  

 

Birželio 30-liepos 2 d. Paryžiuje, Prancūzijoje, įvyko 2-oji Nelegalaus kultūros vertybių 
įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos (1970 m. 

Konvencijos) Pagalbinio komiteto (Subsidiary Committee) sesija. Susitikime dalyvavo Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijos Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyr. specialistas 

Mindaugas Žolynas.  

Liepos 14–24 d. Andoros nacionalinės UNESCO komisijos kvietimu tarptautinėje menų 

stovykloje „Planetos spalvos“ dalyvavo lietuvių grafikė Agnė Juršytė. Stovyklos tema � – taikus 
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kultūrų dialogas. Stovykloje, kuri rengiama jau ketvirtą kartą, dalyvavo 32 menininkai iš įvairių 

pasaulio valstybių. Jie kūrė meno darbus, dalyvavo įvairiose tarpkultūrinėse pažintinėse ir 
edukacinėse veiklose, pristatė savo šalių kultūrą ir istoriją, diskutavo globaliais klausimais, 

dalinosi patirtimi. Stovyklos dalyvių darbai sudarė jungtinę grupinę parodą, kuri du metus keliaus 

iš galerijos į galeriją po visą pasaulį. Stovyklos rengėjus ir dalyvius sveikino UNESCO Generalinė 

direktorė Irina Bokova. Agnės Juršytės stovykloje sukurti darbai 2015 m. bus eksponuojami 

LNUK galerijoje. 

Rugpjūčio 23 d. LNUK sekretoriato komunikacijos programų vadovė M. Mašanauskienė 

dalyvavo mini-konferencijoje, skirtoje Baltijos kelio 25-mečiui „Mes kūrėme istoriją. Tai nebus 
pamiršta“, kurią organizavo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka. Kartu su Jolita 

Steponaitiene, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių 

formavimo ir plėtros centro direktore, UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Nacionalinio 

komiteto pirmininke, skaitė pranešimą „Baltijos kelio dokumentų archyvas: UNESCO programos 

Pasaulio atmintis globa“ bei pristatė Baltijos šalių nacionalinių UNESCO komisijų vykdomą 

jubiliejinį projektą „Baltijos kelio pasakojimai“.  

Rugpjūčio 28 d. Latvijos nacionalinėje bibliotekoje įvyko susitikimas-diskusija su Latvijos 
nacionalinės UNESCO komisijos Žinių visuomenės komitetu ir bibliotekų darbuotojais. 

Susitikimo tema – žinių visuomenės propagavimo veikla ir ateities iššūkiai. Programos 

„Informacija visiems“ nacionalinio komiteto pirmininkas, Renaldas Gudauskas skaitė pranešimą 

„Bibliotekų vaidmuo žinių visuomenėje“. 

Rugsėjo 17-19 d. Roskildėje, Danijoje, įvyko Šiaurės ir Baltijos šalių pilotinio projekto, 

susijusio su tvariu turizmu ir UNESCO Pasaulio paveldu, uždarymas. Lygiagrečiai, įgyvendinus 

II-ąjį Europos regiono Periodinių ataskaitų teikimo ciklą, pabrėžta, kad būtina tęsti darbus, 

siekiant užtikrinti tvaraus turizmo planavimo ir valdymo integravimą į visa apimančius valdymo 
planus ar sistemas. Projekto rezultatas – parengti šie įrankiai: analitinės gairės, nustatančios 

Pasaulio paveldo vietovės turizmo tvarumo lygį, ir strateginės gairės, nurodančios, kaip parengti 

Tvaraus turizmo strategiją, įtraukiant ir bendradarbiaujant visoms suinteresuotoms šalims. 

Atsižvelgiant į poreikį, Norvegijos atstovai informavo, kad 2015 m. bus organizuojama 1-oji 

Šiaurės Pasaulio paveldo konferencija „Nordic World Heritage Conference“ Bergene. Susitikime 

dalyvavo Lietuvos nacionalinė UNESCO kultūros paveldo koordinatorė/ Paveldo programų 

vadovė Rugilė Balkaitė. 

 

Spalio 1-2 d. Paryžiuje, Prancūzijoje, įvyko 19-oji Tarpvyriausybinio komiteto, 

skatinančio kultūros vertybių grąžinimą į jų kilmės šalis ar jų nuosavybės atkūrimą neteisėto 

pasisavinimo atveju, sesija. 2013 m. Lietuva išrinkta šio komiteto nare ketverių metų kadencijai 
(2013-2017 m.). Sesijos metu, Lietuvos Respublikos nuolatinis atstovas prie UNESCO Arūnas 

Gelūnas buvo išrinktas šios sesijos specialiuoju įgaliotiniu/pranešėju (rapporteur).  

 

Spalio 13-24 d. Dujiangyan, Kinijoje, Paveldo programų vadovė Rugilė Balkaitė  dalyvavo 

tarptautiniuose mokymuose „Heritage Impact Assessment“, skirtuose kultūros paveldo srityje 

dirbančių specialistų kompetencijos kėlimui, atliekiant Poveikio paveldui vertinimą UNESCO 

Pasaulio paveldo atžvilgiu. Mokymus organizavo ICCROM ir WHITRAP.  

Spalio 16-18 d. Varšuvoje (Lenkijos Respublika) vyko susitikimai-diskusijos su Lenkijos 
nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Generaliniu sekretoriumi bei darbuotojais, Lenkijos 

nacionalinio „Pasaulio atminties“ komiteto nariais bei iškilminga Lenkijos dokumentinio paveldo 

įrašymo į Lenkijos „Pasaulio atminties“ registrą ceremonija, inauguracijai skirtos dokumentinio 

paveldo parodos atidarymas. Renginiuose dalyvavo Lietuvos nacionalinio „Pasaulio atminties“ 

komiteto pirmininkė Jolita Steponaitienė ir LNUKS Komunikacijos programų vadovė Miglė 

Mašanauskienė.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Dujiangyan_City
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Spalio 28-29 d. Paryžiuje, UNESCO būstinėje, vyko tarpvyriausybinės programos 

„Informacija visiems“ komiteto tarptautinis ekspertų susitikimas. Šis renginys sukvietė ekspertus, 
mokslininkus ir politiką formuojančius asmenis. Joje dalyvavo prof. dr. Renaldas Gudauskas, 

Lietuvos tarpvyriausybinės programos „Informacija visiems“ tarybos atstovas. 

 

Lapkričio 7 d. Latvijos nacionalinė UNESCO komisija organizavo Baltijos valstybių 

mokinių savivaldų forumą „Eiti į priekį Baltijos keliu“ Valmieroje. Forumo tikslas buvo sukviesti 

jaunimo atstovus – mokinių lyderius pasikalbėti apie Baltijos kelio istorinę ir simbolinę svarbą, 

pilietinio dalyvavimo pavyzdį, paskatinti mokinių savivaldų aktyvumą ir bendradarbiavimą. 

Lietuvą forume atstovavo 4 mokyklų, dalyvaujančių UNESCO ASP tinkle. 

 

Lapkričio 11 d. Varšuvoje (Lenkijos Respublika) įvyko steigiamasis Europos „Pasaulio 

atminties“ komiteto posėdis. Jame dalyvauti buvo pakviestos visos Europos šalys, kuriose įsteigti 
„Pasaulio atminties“ komitetai. Posėdyje dalyvavo Lietuvos nacionalinio „Pasaulio atminties“ 

komiteto pirmininkė Jolita Steponaitienė.   

 

Lapkričio 24-28 d. Paryžiuje vyko Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros paveldo 

komiteto 9-oji sesija, kurioje stebėtojo teisėmis dalyvavo LNUK kultūros programų vadovė Milda 

Valančiauskienė. Komitetas peržiūrėjo ir patvirtino 27 valstybių narių periodines ataskaitas, 

naujus Įgyvendinimo gairių pakeitimus, svarstė valstybių narių kandidatūras į Nematerialaus 

kultūros paveldo sąrašus. 

 

Gruodžio 1-3 d. Helsinkyje, Suomijoje, įvyko baigiamasis Europos regiono II-ojo 

Periodinių ataskaitų ciklo susitikimas. Susitikimo metu aptarti II-ojo Periodinių ataskaitų ciklo 

rezultatai, pradėtas rengti Regioninio veiksmų plano projektas, aptarti Europos sub-regionų 
(Vakarų, Šiaurės-Baltijos ir kt.) prioritetai dėl Gebėjimų stiprinimo poreikių, pradėti svarstymai 

dėl Europos regiono III-ojo Periodinių ataskaitų ciklo perspektyvos ir tobulinimo. Susitikime 

dalyvavo Lietuvos nacionalinė UNESCO kultūros paveldo koordinatorė/ Paveldo programų 

vadovė Rugilė Balkaitė.  

 

Gruodžio 4 d. Rygoje Latvijos liaudies kultūros centre vyko Baltijos valstybių atstovų 

susitikimas dėl bendrų Dainų ir šokių švenčių tradicijos išsaugojimo veiksmų planų. Susitikime 

Lietuvą atstovavo Lietuvos liaudies kultūros centro vadovai ir specialistai: Saulius Liausa, Vida 

Šatkauskienė, Inga Kriščiūnienė, Snieguolė Einikytė, Aurelija Andrejauskaitė, Donatas Zakaras ir 

LNUK kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė.  

 
Gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos Seime vykusioje konferencijoje-forume „Etninė 

kultūra Etnografinių regionų metais“, kurią organizavo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 

narys Algirdas Patackas ir Etninės kultūros taryba, buvo aptariami pasirengimo 2015-iesiems – 

Etnografinių regionų metams darbai. Konferencijoje dalyvavusi LNUK kultūros programų vadovė 

Milda Valančiauskienė pristatė pranešimą „UNESCO nematerialaus kultūros paveldo apsaugos 

imperatyvai ir rekomendacijos“. 

 

Gruodžio 16 d. Rygoje įvyko iškilmingas projekto „Baltijos kelio pasakojimai“ pabaigos 

renginys. Jame dalyvavo LNUK l. e. generalinio sekretoriaus pareigas M. Drėmaitė ir 

Komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė. Jos parsivežė visą reikiamą projekto 

medžiagą Lietuvos centriniam valstybės archyvui. 
 

Gruodžio 18-19 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) įvyko 9-asis UNESCO 

Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijos komiteto susitikimas. Jo metu 

svarstyti finansiniai ir strateginiai klausimai, susiję su 1954 m. Hagos konvencijos ir jos Antrojo 

protokolo nuostatų įgyvendinimu. Susitikime dalyvavo Lietuvos kariuomenės Strateginės 

komunikacijos departamento vyr. specialistė Auksė Ūsienė. 2014 m. susitikimuose, susijusiuose 

su Hagos konvencija, Lietuvos atstovai nedalyvavo.  
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1.3. UNESCO Pasaulio paveldo centro Europos ir Šiaurės Amerikos padalinio vadovės 
Petya Totcharova vizitas Lietuvoje  

 

Gruodžio 4-6 d. Vilniaus m. savivaldybės ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos kvietimu 

Vilniuje viešėjo Pasaulio paveldo centro Europos ir Šiaurės Amerikos departamento vadovė Petya 

Totcharova. Ji atidarė Vilniuje vykusį tarptautinis kultūros paveldo forumą „Istorinio 

miestovaizdžio išsaugojimas ir raida“, skirtą Vilniaus istorinio centro įrašymo į UNESCO Pasaulio 

paveldo sąrašą 20-mečiui (1994). Forume dalyvavo regiono miestų, įrašytų į UNESCO Pasaulio 

paveldo sąrašą, merai, politikai, administratoriai, vietovių valdytojai ir paveldo tvarkybos 

specialistai.  

 

 
 

 
II. NACIONALINĖ UNESCO KOMISIJA IR SEKRETORIATAS 

 

2.1. Nacionalinės UNESCO komisijos sudėtis 

 

2015 m. sausio 27 d. LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-40 „Dėl Lietuvos nacionalinės 

UNESCO komisijos sudėties patvirtinimo“ buvo patikslinta Lietuvos nacionalinės UNESCO 

komisijos sudėtis, kadangi Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto deleguota Lietuvos 

nacionalinės UNESCO komisijos narė Aušrinė Marija Pavilionienė 2013-10-21 paliko minėtą 

komitetą. Komisijos sekretoriatas kreipėsi į Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą dėl 

naujo atstovo delegavimo. Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas 2014-07-16 posėdyje 

protokolu Nr. 106-P-28 į Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją delegavo komiteto narę Orintą 
Leiputę. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) 2013-10-12 išrinko naują prezidentą 

Mantą Zakarką, kuris pakeitė ankstesnę prezidentę, deleguotą Lietuvos nacionalinės UNESCO 

komisijos narę, Loretą Senkutę. 2013-12-06 Lietuvos jaunimo organizacijų taryba į Lietuvos 

nacionalinę UNESCO komisiją delegavo tarybos prezidentą Mantą Zakarką. 2013 -11-25 Lietuvos 
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nacionalinės UNESCO komisijos narys, profesorius Audrius Bitinas paliko LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos viceministro postą ir pratęsė darbą Mykolo Romerio universiteto 
profesoriaus pareigose. 

Nuo 2015 m. sausio 27 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nariai:  

 

1. Egidijus Aleksandravičius – Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, Lietuvių išeivijos 

instituto direktorius; 

2. Vidmantas Bezaras – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir 

kraštovaizdžio departamento direktorius; 

3. Audrius Bitinas – Mykolo Romerio universiteto profesorius; 

4. Žygintas Būčys – Lietuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas;  

5. Vincas Būda – profesorius, Lietuvos mokslų akademijos narys, Valstybinio mokslo tyrimų 
instituto Gamtos tyrimų centro direktorius; 

6. Algimantas Degutis – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

direktoriaus pavaduotojas; 

7. Eugenijus Gefenas – Lietuvos bioetikos komiteto direktorius; 

8. Neris Germanas – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras; 

9. Romas Jarockis – Lietuvos Respublikos kultūros viceministras; 

10. Rūta Kačkutė – Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja; 

11. Ieva Kuizinienė – Vilniaus dailės akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų fakulteto 

dekanė, UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros vedėja; 

12. Orinta Leiputė – Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė; 

13. Saulius Liausa – Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius; 
14. Loreta Meškelevičienė – Lietuvos dailės muziejaus vyriausioji fondų saugotoja; 

15. Dainius Numgaudis – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kancleris; 

16. Romas Pakalnis – Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro Mokslo 

tarybos pirmininkas, Nacionalinės darnaus vystymosi komisijos narys, Valstybinės 

saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Apsaugos ir tvarkymo skyriaus 

vedėjo pavaduotojas; 

17. Aldona Žemaitytė-Petrauskienė – Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotoja;  

18. Nomeda Poderienė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Politikos analizės ir  

reformų departamento Socialinės aplinkos skyriaus patarėja; 

19. Juozas Raguckas – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 

pavaduotojas; 
20. Paulius Skardžius – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo 

politikos departamento direktorius; 

21. Sigitas Stasiulis –Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vedėjas; 

22. Jolita Steponaitienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir 

rankraščių skyriaus vedėja; 

23. Rolanda Šliažienė – viešosios įstaigos jaunimo centro ,,Babilonas“ direktorė; 

24. Arijandas Šliupas – Lietuvos Respublikos susisiekimo viceministras.  

25. Mantas Zakarka – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas; 

 
2.2. Nacionalinės UNESCO komisijos komitetai 

 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Vykdomasis komitetas surengė vieną posėdį 

(2014-03-28) dėl Nacionalinio IFAP komiteto steigimo. Kultūros, Švietimo ir mokslo, 

Informacijos ir komunikacijos komitetai 2014 m. susitikimų surengę nebuvo. 

2.3. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas 

 

2014 m. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate buvo šios pareigybės: Nacionalinės 

UNESCO komisijos sekretoriato generalinis sekretorius ir jo padėjėjas, vyriausiasis buhalteris, 
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keturi programų vadovai: komunikacijos programų, kultūros programų, švietimo ir mokslo 

programų, paveldo programų bei ūkio personalui priskiriama valytojo pareigybė. Lietuvos 
nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate įvyko keleto darbuotojų pasikeitimų. Generalinio 

sekretoriaus padėjėjai Astai Bajarūnaitei prašant ji buvo atleista iš pareigų, o nuo 2014 spalio mėn.  

generalinio sekretoriaus padejėja įdarbinta Jurgita Vaitkutė. Tikslinių atostogų išėjusią Paveldo 

programų vadovę Renatą Vaičekonytę Kepežinskienę nuo 2013 m. kovo 4 d. pavaduoja Rugilė 

Balkaitė.  

2014 m. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas aktyviai bendradarbiavo su 

UNESCO sekretoriatu Paryžiuje ir jo padaliniais, kitų UNESCO sektorių pagal vykdomus 

projektus ir kitą veiklą atstovais. Sėkmingai ir aktyviai buvo bendradarbiaujama su Lietuvos 

nuolatine atstovybe prie UNESCO, keičiamasi informacija ir patirtimi, taip pat ir su Lietuvos 

pirmininkavimu ET susijusia informacija. 

Gegužės 8 ir 15 d. LNUK sekretoriato galerijoje vyko seminarai „Kaip bendrauti su 

žiniasklaida“ ir „Kodėl reikia gerbti E-komunikaciją“, kuriuos vedė žurnalistė Gabija Vitkevičiūtė 

(„Collegis“). Seminaro dalyvių sertifikatus gavo visi LNUK sekretoriato programų vadovai: 

Rugilė Balkaitė, Liliana Bugailiškytė-Lideikienė, Miglė Mašanauskienė, Milda Valančiauskienė ir 

generalinė sekretorė Marija Drėmaitė.   

Lapkričio 28 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate įgyvendintas 

projektas ,,Komunikacijos įgūdžių, reikalingų įvairių tipų dokumentų, susijusių su UNESCO 

Pasaulio paveldu, supratimui ir jų rengimui anglų kalba stiprinimas“. Projekto metu parengta 

specializuota mokymų programa, susijusi su UNESCO Pasaulio paveldo sritimi anglų kalba ir 

metodinė medžiaga. Mokymams dalinė finansinė parama skirta iš Lietuvos kultūros tarybos (6 

000 Lt). (plačiau žr. 5.1.1.) 

2.4. Studentų praktika Nacionalinėje UNESCO komisijoje 

Nuo 2013 m. persvarstytas praktikantų poreikis ir suformuluoti reikalavimai norintiems 

atlikti praktiką Sekretoriate. Tai leido 2014 m. efektyviau atrinkti būsimus praktikantus, 
prisidedančius prie Sekretoriato ir Komisijos vykdomų veiklų. Informacija apie praktikos 

galimybes viešinama internetinėje svetainėje, taip pat kreiptasi į universitetus dėl tam tikrų 

specialybių studentų poreikio. 

Universitetinę praktiką atliko 20 studentų: 

 
Praktikantas, jo 

kontaktai 

Mokymo įstaiga, 

studijų kryptis 

Praktikos 

laikotarpis 

Praktikos užduotys Papildomos 

užduotys 

 

Indrė Diskaitė  Vilniaus Universitetas, 

Ekonomikos fakultetas, 

4 kursas  

2014-02-03 Tiriamasis darbas apie 

UNESCO narystę. LNUK 

veikla; UK UNESCO vertės 

tyrimas 

 

Elena Kryževičiūtė Vilniaus universiteto 

Orientalistikos centro 

Azijos studijų 

(arabistikos) IV kurso 

studentė 

2014 m. 

kovo–

gegužės 

mėn. 

 

Studijos apie kultūrinio 

dialogo su arabų šalimis 

aktualumą: galimi kultūros 

projektų pasiūlymai (galimi 

finansuotojai, partneriai pvz. 

Annos Lindh fondas, kt.) 

redakcija ir papildymai (žr. 

t. p. 6.3.3.) 

 

Rūta Petrošiūtė  VU TSPMI 2014-03-05 
2014-05-05 

Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos 

įvaizdžio komunikacija ir 

vertimai raštu 

 

Dominykas Kaupas  Vilniaus universitetas, 

Istorijos fakultetas KIA 

bakalauro studijų III k. 

2014-03-27  

2014-05-14 

Edukacinio leidinio 

„Paveldo pasas“ techninio 

įgyvendinimo koncepcijos 

parengimas ir dalyvavimas 

rengiant Kuršių nerijos 

2014 m. nebuvo 

dirbama su 

Kuršių nerijos 

valdymo plano 

projektu, todėl 
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valdymo plano projektą savanorio 

prašyta talkinti 

rengiant 

tarptautinį 

seminarą, 

susijusį su 

Vilniumi ir 

Kernave 

Jovita Žeimytė 

Agnė Urbanavičiūtė 

Kristina 

Tendzegolskaitė 

Vilniaus universitetas, 

Istorijos fakultetas 

Paveldosaugos magistro 

studijų I k. 

2014 m. 

kovas-

gegužė 

UNESCO Pasaulio paveldo 

programų aprašų lietuvių 

kalba parengimas ir 

talkinimas organizuojant 

tarptautinį seminarą, susijusį 

su Vilniumi ir Kernave 

 

Giedrė Stulgytė 
  

Mastrichto universitetas 
Nyderlanduose , 

Arts and Heritage: 

Management, Policy and 

Education 

2014-05-08 Nematerialaus kultūros 
paveldo terminologijos 

pokyčių tendencijos, 

UNESCO kontekstai 

 

Ieva Zamaraitė 

 

Wageningen University, 

Nyderlandai, Master 

Programme „Leisure, 

Tourism and 
Envirinment“ 

2014-06-17 

2014-10-17 

Analizės apie UNESCO 

tvaraus turizmo ir Pasaulio 

paveldo programos 

įgyvendinimą, remiantis 
Vilniaus istorinio centro 

pavyzdžiu, parengimas 

Parengtas Susan 

Denyer 

ataskaitos apie 

Kuršių nerijos 
valdymo planą 

vertimas į 

lietuvių k. 

Uršulė Leiputė, 

Dovilė Martinaitytė 

 2014 m. 

liepos 2-6 d. 

2014 m. Dainų šventę „Čia 

mano namai“ 

reprezentuojančių 

fotografijų fondo  sukūrimas 

(žr. t. p. 6.2.6.2.) 

 

 

Miglė Judytė  Vilniaus universitetas, 

Istorijos fakultetas, 

Kultūros istorija ir 

antropologija 

2014 m. 

birželis – 

liepa 

Vaikų vasaros stovyklų 

parodos „Praeities 

eksperimentai“ lankymo 

programos sudarymas, 

ekskursijų vedimas  

 

Monika Miniotaitė  

 

Notingemo universitetas, 

Jungtinė Karalystė 

2014-07-03 

2014-08-14 

 

Mokymosi vadovo jaunimui 

apie atsakingą vartojimą 

analizė ir praktinių 

pavyzdžių pritaikymas 

Lietuvai ir Europos regionui 

 

Ieva Raudonytė Salamankos 

universitetas, Ispanija 

2014-07-14 

2014-08-10 
 

Mokymosi vadovo jaunimui 

apie atsakingą vartojimą 
analizė ir praktinių 

pavyzdžių pritaikymas 

Lietuvai ir Europos regionui 

 

Viktorija Semėnaitė 

 

Glazgo universitetas, 

Prancūzų kalbos ir meno 

istorijos studijos 

2014-07-28 

2014-09-01 

Straipsnio, kuriame Dainų ir 

šokių švenčių tradicija būtų 

lyginama su kitomis į 

UNESCO nematerialaus 

kultūros paveldo sąrašus 

įrašytomis vertybėmis, 
parengimas ir Vilniaus 

istorinio centro išskirtinės 

visuotinės vertės aprašo 

vertimas iš anglų į lietuvių 

k. 

 

Ekspertų M. 

Blockley ir prof. 

W. Willems 

pranešimų 

transkribavimas 

ir vertimas į 
lietuvių k.  

Kamilė Žilinskaitė Vilniaus universiteto 2014-08-05 

2014-09-01 

Ekspertų M. Blockley ir 

prof. W. Willems pranešimų 

transkribavimas ir vertimas į 
lietuvių k. 

Dėl šeimyninių 
priežasčių 

praktika 

neatlikta, 
užduotis 
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perleista 

Viktorijai 

Semėnaitei 

Šarūnė Narbutaitė Vilniaus universitetas, 

Istorijos fakultetas 

2014-09-02 

2014-10-31 

 

Susipažinimas su Lietuvos 

nacionalinės UNESCO 

komisijos organizavimo ir 

funkcionavimo principais, 

tekstų transkribavimas bei 

vertimas iš anglų kalbos, 

pagalba komisijos 

darbuotojams bei 
asistavimas įvairiuose 

vykdomuose projektuose. 

 

Edita Aliochno Vilniaus universitetas, 

Istorijos fakultetas,  

Paveldosaugos magistro 

studijų II k. 

 

2014-09-01 

2014-10-31 

 

Susipažinimas su 

dokumentiniu paveldu 

Lietuvoje ir pasaulyje, 

Baltijos kelio atminties 

įamžinimas per praktines 

užduotis. Baltijos kelio 25-
mečio proga sukurtoje 

svetainėje žmonių 

pasakojimų transkribavimas, 

su jubiliejumi susijusių 

renginių, straipsnių, interviu 

paviešinimas.  

 

Iveta Jaugaitė  Glazgo universitetas, 

meno istorijos ir 

komparatyvistikos 
bakalauro laipsnis  

 

2014-11-17 

2015-03-31 

Asistavimas rengiant 

parodas, vertimas, parodų 

apšvietimas, straipsnių apie 
parodas rengimas 

 

Marija Strazdaitė 

  

Vilniaus dailės 

akademija, skulptūros 

katedra, tarpdisciplininio 

šiuolaikinio meno 

praktika ir teorija, 4 

kursas 

2014-11-17  

2015-06-30 

Kultūros nakties renginio 

projekto sukūrimas ir 

įgyvendinimas, asistavimas, 

rengiant parodas 

 

 

2.5. Nacionalinės UNESCO komisijos 2015 m. kalendorius 
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2014 m. gruodį LNUK sekretoriatas parengė ir išleido kalendorių  (800 vnt.), skirtą M. K. 

Oginskiui. Tai bendras sekretoriato ir Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedros 
vedėjos prof. Aušros Lisauskienės darbas. Lietuvos grafikos dizainerės, kaligrafijos, tipografijos ir 

knygų meno pedagogės šiuolaikiniai kaligrafijos darbai iliustruoja M. K. Oginskio mintis apie 

svarbiausias iškilaus XVIII-XIX a. muziko ir diplomato vertybes: tikėjimą, meilę Tėvynei, 

atsidavimą, saviugdą, kūrybos ir muzikos laisvę, grožio, draugystės universalumą… Kalendoriuje 

tekstai pateikiami 3 kalbomis: lietuvių, anglų ir prancūzų. Kalendoriuje panaudotas QR kodas, 

kuris leidžia išklausyti garsiausią M. K. Oginskio polonezą „Atsisveikinimas su Tėvyne“, 

atliekamą pianistės Šviesės Čepliauskaitės. Kalendorius išplatintas ministerijoms,  kultūros ir 

švietimo organizacijoms, LNUK partneriams, diplomatinėms atstovybėms. Didelė dalis 

kalendoriaus tiražo (300 vnt.) skirta Užsienio reikalų ministerijos reikmėms .  

 

III. FINANSINĖ UNESCO IR KITA GAUTA PARAMA 

3.1. UNESCO Dalyvavimo programa 

 

2014-2015 m. laikotarpio UNESCO Dalyvavimo programai Lietuvos nacionalinės 

UNESCO komisijos sekretoriatas pateikė 3 paraiškas. 2014 m. pab. informuota, kad finansavimas 

skirtas projektui „Komunikacijos ir valdymo gebėjimų stiprinimas (Kuršių nerija)”. Tikslas – 

stiprinti suinteresuotų asmenų UNESCO Pasaulio paveldo vietovių valdymo ir komunikacijos 

gebėjimus, didinti visuomenės suvokimą, jos įsitraukimą ir paramą UNESCO Pasaulio paveldui. 
Skirta suma - 17 504 USD.  

3.2. VšĮ COLLEGIS suteikta parama 

 

2014 m. gauta tikslinė 1 750 Lt parama iš VšĮ COLLEGIS Lietuvos nacionalinės UNECO 

komisijos galerijos veiklai vykdyti. 

 

3.3. Kita parama arba tikslinis lėšų naudojimas 

 

2014 m. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas gavo 16 000 Lt paramą iš 

privataus asmens – p. Gedimino Kuprevičiaus. Šios lėšos skirtos filmui apie 2014 m. vasarą 

įvykusius tradicinės kultūros mokymus „Kukutynė. Ant jūračių, ant maračių...“ Filmą 

planuojama sukurti 2015 metų pradžioje. 
2014 m. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas teikė paraiškas Lietuvos kultūros 

tarybai. Buvo gautas 10 000 Lt finansavimas tradicinės kultūros mokymams „Kukutynė. Ant 

jūračių, ant maračių...“, 6 000 Lt finansavimas projektui „Komunikacijos įgūdžių, reikalingų 

įvairių tipų dokumentų, susijusių su UNESCO Pasaulio paveldu, supratimui ir jų rengimui anglų 

kalba, stiprinimas“ bei 6 000 Lt finasavimas elektroniniam leidiniui „UNESCO Pasaulio paveldas 

Lietuvoje – Vilniaus istorinio centro apsaugos raida ir vertinimai“.  

Taip pat buvo pateikta paraiška Kultūros paveldo deparatamentui prie Kultūros 

ministerijos ir gautas 3 000 Lt dalinis finansavimas tarptautiniam seminarui „Pasaulio paveldo 

iššūkiai Lietuvoje: Vilniaus istorinio centro (1994) ir Kernavės archeologinės vietovės (2004) 

vertinimai“. 

IV. UNESCO MINIMOS SUKAKTYS 

 

Visos UNESCO valstybės narės kiekvieną dvimetį kviečiamos UNESCO pateikti savo 

pasiūlymus dėl garbingų žmonių, jubiliejinių įvykių ir datų įtraukimo į UNESCO minimų datų 

sąrašą. 2014-2015 m. į UNESCO minimų datų sąrašą įtrauktos abi Lietuvos pateiktos sukaktys: 

rašytojo Kristijono Donelaičio (1714–1780) 300-osios gimimo metinės ir kompozitoriaus, 
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rašytojo, diplomato Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) 250-osios gimimo metinės (ši sukaktis 

pateikta kartu su Baltarusija ir Lenkija).  
 

4.1. Kristijono Donelaičio (1714–1780) 300-osios gimimo metinės  

 

4.1.1. LR Ministro Pirmininko sudaryta darbo grupė sukakties minėjimo 

įgyvendinimui koordinuoti 

2013 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiu Nr. 197 

sudaryta Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo 2013-2014 m. priemonių 

plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 121, 

įgyvendinimui koordinuoti. Darbo grupės nare paskirta Lietuvos nacionalinės UNESCO 

komisijos generalinė sekretorė Marija Drėmaitė. Darbo grupės posėdžių metu Donato Katkaus 

vadovaujamo Šv. Kristoforo kamerinio orkestro ir choro „Jauna muzika” (meno vadovas ir 
dirigentas Vaclovas Augustinas) pasirodymas UNESCO būstinėje 2014 m. sausio 13 d.,  skirtas K. 

Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms, buvo įtrauktas į Vyriausybės nutarimą „Dėl Kristijono 

Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo 2013-2014 m. priemonių plano patvirtinimo“ bei 

skirtas finansavimas (240 470 Lt). 

 

4.1.2. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir Lietuvos nuolatinės atstovybės 

Kristijono Donelaičio 300 gimimo metinių sukakties minėjimo renginiai 

 

4.1.2.1. Broniaus Kutavičiaus oratorija „Metai“ Paryžiuje 

2014 m. sausio 13 d.  Paryžiuje LNUK sekretoriato iniciatyva UNESCO būstinėje įvyko 

Donato Katkaus vadovaujamo Šv. Kristoforo kamerinio orkestro ir choro „Jauna muzika” (meno 

vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas) pasirodymas, kurio metu buvo atliekama Broniaus 
Kutavičiaus oratorija „Metai“. Tai buvo vienas iš  valstybinės 2014 m. K. Donelaičio sukakties 

minėjimo renginių, kuris susilaukė didelės sėkmės.  

 

4.1.2.2. Virgilijaus Jankausko fotografijų parodą „DONELAITIS“ ir „Metų“ 

faksimilė LNUK galerijoje 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerija 2014 m. sausio 15–vasario 10 d. 

surengė: Virgilijaus Jankausko fotografijų parodą „DONELAITIS“ bei sausio 29 d. K. Donelaičio 

„Metų“ faksimilinio leidinio pristatymą (žr. daugiau XI).  

 

4.1.2.3. VDA studentų tipografinių plakatų paroda „E-METAI“ 

Balandžio 23-gegužės 6 d. surengta Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedros 
studentų (vad. A. Lisauskienė) tipografinių plakatų paroda „E-METAI“, skirta Tarptautinei 

knygos ir autorinių teisių dienai ir 2014 m. UNESCO minimai sukakčiai, K. Donelaičio 300-

osioms gimimo metinėms. Jaunieji autoriai joje pristatė naujus tipografinius šriftus bei originaliai 

iliustruotus „Metus“ (žr. daugiau XI). 

 

4.1.2.4. Kūrybinės dirbtuvės moksleiviams ir pedagogams 

2014 m. balandžio 28–29 d. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir „Kūrybinės partnerystės“ 

sukvietė moksleivius ir mokytojus į kūrybines dirbtuves, skirtas K. Donelaičio 300-osioms 

gimimo metinėms: „Metai repo stiliumi“ ir „Vizualizuok Metus“. Apie kūrybines dirbtuves 

sukurti 2 vaizdo reportažai Ugdymo plėtotės centro Virtualioje edukacinėje bibliotekoje.  

 
4.1.2.4.1. „Metai repo stiliumi“ 

Į kūrybines dirbtuves „Metai“ repo stiliumi (balandžio 28 d., Lietuvos nacionalinės 

UNESCO komisijos galerija ir kiemas)  iniciatyvos autoriai pakvietė mokytojus  ir vyresnių klasių 
mokinius. Šio užsiėmimo tikslas – padėti kiekvienam dalyviui laisvai išreikšti save, išgirsti ritmą ir 

pajusti „Metų“ muzikalumą, interpretuoti lietuvių literatūros klasiko tekstų fragmentus 

pasitelkiant repą. Šių kūrybinių dirbtuvių metu įgytos patirtys gali būti panaudotos rengiant 

integruotas pamokas ar tiesiog siekiant pagyvinti pamokų dėstymą.  Kūrybines dirbtuves vedė 

http://unesco.lt/news/archives/1873
http://unesco.lt/news/archives/1873
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Andrius Pulkauninkas, „Kūrybinių partnerysčių“ praktikoje ugdantis bendruosius komunikacinius 

gebėjimus per teatrą, šiuolaikinį šokį, režisūrą, performansą ir improvizaciją.  12-17 m. amžiaus 
mokiniai bei juos atlydėję mokytojai iš Vilniaus ir Raseinių mokyklų repo stiliumi deklamavo 

Donelaičio „Metų“ ištraukas pagal prieš tai sukurtą ritmą. Dirbtuvėse dalyvavo: Vilniaus 

Vasilijaus Kačialovo gimnazijos (mokyt. Dovilė Cesiūnaitė, Jolanta Žalienė), Vilniaus centro 

vidurinės mokyklos (mokyt. Violeta Lauciuvienė), Vilniaus r. Kyviškių pagrindinės mokyklos 

(mokyt. Eleonora Mialdun), Všį mokyklos „Menachemo namai“ (mokyt. Alina Grigelienė) ir 

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos (mokyt. Elena Vaitkuvienė) 

auklėtiniai. Video reportažą (https://www.youtube.com/watch?v=3rY9Nv_O6pA) kūrė: Milda 

Valančiauskienė, Laurynas Skeisgiela ir Tomasz Romaszewski (žr. daugiau X). 

 

4.1.2.4.2. „Vizualizuok „Metus““ 

Į kūrybines dirbtuves Vizualizuok „Metus“ (balandžio 29 d., Lietuvos nacionalinės UNESCO 

komisijos galerija ir kiemas) buvo pakviesti mokytojai ir „Kūrybinių partnerysčių“ specialistai. Šios 
iniciatyvos autoriai pakvietė analizuoti lietuvių literatūros klasiko tekstų fragmentus, pasitelkiant 

infografikos metodą, vizualizacijas, schemas. Kūrybinių dirbtuvių dalyviai analizavo įvairiausius 

„Metų“ siužetinius fragmentus, atskirus teksto aspektus ar detales, kėlė asociatyvius šalutinius 
klausimus ir ieškojo patrauklių būdų, kaip visa tai pavaizduoti vizualiai, grafine forma.  Šių 

kūrybinių dirbtuvių metu įgytos patirtys gali būti panaudotos rengiant integruotas pamokas ar 

tiesiog kaip alternatyvus būdas dėstyti pamokas. Šio metodo pritaikymo principas universalus ir 

gali sudominti visų dalykų mokytojams. Kūrybines dirbtuves vedė grafikos dizaineris Jonas 

Liugaila. Dirbtuvėse dalyvavo: grafikos dizainerė Rūta Ivaškevičiūtė, Vilniaus centro vidurinės 

mokyklos mokytoja Violeta Lauciuvienė, Utenos „Žiburio“ pradinės mokyklos mokytoja Olga 

Meškuotienė,  Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro mokytoja Irena 

Kepalienė, „Kūrybinių partnerysčių“ koordinatoriai: Agnė Biliūnaitė, Živilė Kubilienė ir   Vilija 

Navickaitė. Video reportažą (https://www.youtube.com/watch?v=-AEHz7FVYvM) kūrė Jonas 

Liugaila (žr. daugiau X). 
 

4.1.3. Kristijono Donelaičio 300 gimimo metinių logotipas 

Besirengiant Kristijono Donelaičio metams, Nacionalinės UNESCO komisijos 

sekretoriatas sukūrė jungtinį UNESCO sukakčių ženklą (liet. ir anglų k.), skirtą Kristijono 
Donelaičio 300 gimimo metinių minėjimui. Visų renginių, skirtų minėtoms metinėms, 

organizatoriai buvo kviečiami naudoti jungtinius UNESCO sukakčių ženklus leidiniuose, 
plakatuose ir kitoje medžiagoje. 

 

  
 

 

4.2. Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) 250-osios gimimo metinės 

 

4.2.1. LR Ministro Pirmininko sudaryta darbo grupė sukakties minėjimo 

įgyvendinimui koordinuoti 

2014 m. liepos 18 d. Ministro Pirmininko potvarkiu Nr.133 sudaryta darbo grupė Mykolo 

Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių minėjimo programos projektui parengti. Darbo grupės 

nare paskirta Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos kultūros programų vadovė Milda 

Valančiauskienė. Be kitų renginių į minėjimo programą įtrauktos: šviečiamoji koncertinė 

https://www.youtube.com/watch?v=3rY9Nv_O6pA
https://www.youtube.com/watch?v=-AEHz7FVYvM
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programa „Mykolo Kleopo Oginskio polonezų kelias“ ir kilnojamoji Baltarusijos, Lietuvos ir 

Lenkijos foto menininkų paroda „Atsisveikinimas su Tėvyne“, kurias numatoma surengti 
UNESCO būstinėje Paryžiuje 2015 m. rugsėjo 7-11 d. Koncertinė programa, kurią koordinuos 

Lietuvos nacionalinė filharmonija, bus finansuojama iš LR kultūros ministerijos lėšų. 

Fotomenininkų parodai perengti numatoma gauti finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos, kuriai 

sekretoriatas pateikė paraišką 2014 m. pabaigoje.  

 

4.2.2. Lietuvos – Baltarusijos apskritasis stalas „Tarptautinės  M. K. Oginskio 250-

ųjų gimimo  metinių programos jungtys“ 

Rugsėjo 26 d. LNUK sekretoriate Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus iniciatyva  

įvyko Lietuvos – Baltarusijos apskritasis stalas „Tarptautinės M. K. Oginskio 250-ųjų gimimo  

metinių programos jungtys“, kurio tikslas buvo: suformuoti M. K. Oginskio 250-ųjų gimimo 

metinių įprasminimui skirtų bendrų tarptautinių renginių organizacines prielaidas, aptarti esmines 
Lietuvos ir Baltarusijos siūlomų programų nuostatas, suderinti pagrindinių 2015 m. numatomų 

renginių grafikus, aptarti pasiūlymus dėl bendrų renginių Florencijoje, Paryžiuje (UNESCO 

atstovybėje) taip pat Lietuvoje, Baltarusijoje ir Lenkijoje organizavimo 2015 m. Baltarusijos 

delegaciją sudarė įvairių kultūros organizacijų atstovai, verslo įmonės, NVO. Gausiausiai 

atstovaujamas vietos labdaros fondas „M. K. Oginskio paveldas“ (Molodečno, Baltarusija) siekia 

sutvarkyti ir atgaivinti Oginskių dvarvietę Molodečne. Neoficialus Baltarusijos delegacijos 

vadovas – G.Soroko, Molodečno orkestro vadovas. Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos 

ambasadorius Baltarusijoje E.Ignatavičius, kuris pasveikino bendras pastangas minėti šią svarbią 

sukaktį ir pan. Lietuvos nacionalinės filharmonijos vadovė R. Prūsevičienė  užtikrino, kad 

UNESCO būstinėje Paryžiuje 2015 m. rugsėjo 7 d. M. K. Oginskio muzikinį paveldą ir jo 
amžininkų kūrinius galėtų pristatyti M. K. Čiurlionio styginių kvartetas.  

Susitikime taip pat dalyvavo URM Vystomojo bendradarbiavimo departamento vadovė Dalia 

Užpalienė. Parodos „Atsisveikinimas su Tėvyne“ koncepciją trumpai per susitikimą pristatė 

LNUK Generalinė sekretorė Marija Drėmaitė. 

 

4.2.3.  2015 m. kalendorius, skirtas M. K. Oginskiui 

2014 m. gruodį LNUK sekretoriatas parengė ir išleido kalendorių (800 vnt.), skirtą M. 

K.Oginskiui. Tai bendras sekretoriato ir Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedros 

vedėjos prof. Aušros Lisauskienės darbas. Lietuvos grafikos dizainerės, kaligrafijos, tipografijos ir 

knygų meno pedagogės šiuolaikiniai kaligrafijos darbai iliustruoja M. K. Oginskio mintis apie 

svarbiausias iškilaus XVIII-XIX a. muziko ir diplomato vertybes: tikėjimą, meilę Tėvynei, 

atsidavimą, saviugdą, kūrybos ir muzikos laisvę, grožio, draugystės universalumą… Kalendoriuje 
tekstai pateikiami 3 kalbomis: lietuvių, anglų ir prancūzų. Kalendoriuje panaudotas QR kodas, 

kuris leidžia išklausyti garsiausią M. K. Oginskio polonezą „Atsisveikinimas su Tėvyne“, 

atliekamą pianistės Šviesės Čepliauskaitės. Kalendorius išplatintas ministerijoms,  kultūros ir 

švietimo organizacijoms, LNUK partneriams, diplomatinėms atstovybėms. Didelė dalis 

kalendoriaus tiražo (300 vnt.) skirta Užsienio reikalų ministerijos reikmėms (t. p. 2.6.). 

  
4.2.4. Mykolo Kleopo Oginskio 250 gimimo metinių logotipas 

Besirengiant Mykolo Kleopo Oginskio metams, Nacionalinės UNESCO komisijos 

sekretoriatas sukūrė jungtinį UNESCO sukakčių ženklą (liet. ir angl.), skirtą Mykolo Kleopo 
Oginskio 250 gimimo metinių minėjimui. Visų renginių, skirtų minėtoms metinėms, 
organizatoriai kviečiami naudoti jungtinius UNESCO sukakčių  ženklus leidiniuose, plakatuose ir 

kitoje medžiagoje. 
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Pav. Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinėms skirtas Jungtinis UNESCO 

minimos sukakties ženklas. 
 

4.3. 2016-2017 m. minimos sukaktys 

 

2014 m. lapkričio mėn. UNESCO pakvietė valstybes nares teikti pasiūlymus 2016-2017 m. 

minimų datų kalendoriui iki 2015 m. sausio 15 d. LNUK sekretoriatas išplatino šį kvietimą LR 

Seimui, Prezidentūrai, ministerijoms,  bibliotekoms, muziejams, mokslo institutams, kultūros 

centrams, meno kūrėjų sąjungoms. Gauti šie pasiūlymai: 

 kalbininko, semiotiko, mitologijos tyrinėtojo, eseisto Algirdo Juliaus Greimo 100-osios 
(2017 m.) gimimo metinės (pateikė Kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijos, LR 

Seimas); 

 fiziko ir chemiko Theodoro von Grothusso fotochemijos dėsnio 200-osios (2017 m.) 
metinių sukaktis (pateikė Lietuvos mokslų akademija);  

 dailininko, meno kolekcininko, muziejininko Kazio Varnelio 100-osios (2017 m.) gimimo 

metinės (pateikė Lietuvos mokslų akademija ir Vilniaus universiteto biblioteka);  

 II Lietuvos Statuto patvirtinimo 450 m. (2016 m.) sukaktis (pateikė Vilniaus universiteto 
biblioteka); 

 Leidėjo, vertėjo, rašytojo, švietėjo humanisto ir mokslininko Pranciškaus Skorinos 
„Rusėniškos biblijos“ išleidimo 500 m. (2017 m.) sukaktis (pateikė Lietuvos mokslų 

akademijos Vrublevskių biblioteka). 

Sukakčių kandidatūros buvo aptariamos LNUK posėdyje gruodžio 11 d. bei elektroniniu būdu. 

Daugiausiai palaikymo sulaukė visus UNESCO atrankos kriterijus atitinkanti Algirdo Juliaus 

Greimo 100-ųjų (2017 m.) gimimo metinių kandidatūra.  

 

4.4. Algirdo Juliaus Greimo 100-osios gimimo metinės 

 

LNUK sekretoriatas, bendradarbiaudamas su  A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos 

centru, parengė ir 2015 m. sausio 15 d. pateikė UNESCO Algirdo Juliaus Greimo 100-ųjų 

gimimo metinių nominacinę sukakties bylą. Šiai bylai gautas oficialus palaikymas iš Prancūzijos 
ir Estijos nacionalinių UNESCO komisijų bei Brazilijos ir Čilės semiotikų.  Sprendimas dėl šios 

sukakties paskelbimo UNESCO minima data bus priimtas UNESCO Generalinėje konferencijoje, 

kuri vyks 2015 m. lapkričio 3-18 d.  

V. KULTŪRA 

5.1. Materialusis kultūros paveldas 

 

5.1.1. UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje 

 

Sausio 23-24 d. Paryžiuje, Prancūzijoje, įvyko 1-asis Atvirosios terminuoto veikimo 

darbo grupės (Open-ended Working Group) susitikimas. Darbo grupė įsteigta, įgyvendinant 19-

osios UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos valstybių narių Generalinės Asamblėjos sesijos 

sprendimą Nr. 19 GA 4 (Generalinės Asamblėjos procedūrų taisyklių peržiūrėjimas). Tai yra 
reakcija į 2013 m. lapkričio mėn. vykusius rinkimus į UNESCO Pasaulio paveldo komitetą, kai į 
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jį nebuvo išrinkta nei viena valstybė narė iš Va rinkiminės grupės (Afrikos regionas). Siekiama 

įvesti vietų paskirstymą regionams (atsižvelgiant į UNESCO nustatytas šešias rinkimines grupes) 
ir papildomai taikyti kitas priemones. Susitikime dalyvavo Paveldo programų vadovė Rugilė 

Balkaitė. 

 

Balandžio 16 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijoje Tarptautinės paminklų ir 

paminklinių vietovių dienos proga įvyko vieša paskaita apie Bekešo kalną, esantį Vilniuje, 

Vilnelės upės dešiniajame krante šalia Trijų kryžių kalno. 2014 metų tema: Memorialinis 

paveldas. Paskaitas skaitė Audronė Kasperavičienė, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato 

direktorė, architektūros istorikė, ir Jonas Satkūnas, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos 

ministerijos direktorius. Po paskaitos vyko teminė ekskursija. 

 

Gegužės 9-10 d. įvyko tarptautinis seminaras „Pasaulio paveldo iššūkiai Lietuvoje: 
Vilniaus istorinio centro (1994) ir Kernavės archeologinės vietovės (2004) vertinimai / World 

Heritage Challenges in Lithuania: Revisiting Vilnius Historical Centre (1994) and Kernavė 

Archaeological Site (2004)“. Skirtas Vilniaus istorinio centro įrašymo į UNESCO Pasaulio 

paveldo sąrašą 20-čio ir Kernavės archeologinės vietovės 10-čio paminėjimui. Tikslas – 

aktualizuoti Vilniaus istorinio centro ir Kernavės archeologinės vietovės naujausius 

paveldosauginius tyrimus, teorinius vertinimo aspektus ir vietovių vadybos problematiką 

pasauliniame kontekste. Temos: Vilniaus istorinio centro, UNESCO Pasaulio paveldo vietovės 

mokslinių tyrimų integravimas UNESCO tarptautinio dokumento „Istorinis urbanistinis 

kraštovaizdis (miestovaizdis)“ (2011 m.) kontekste, skatinant istorinio miesto kaip integralios 

visumos suvokimą ir vertinimą; ir archeologijos paveldo interpretavimas ir vadyba naujausių 

interpretavimo ir vadybos teorijų kontekste.  

 
 

Pranešimus skaitė keturi žymūs pasaulio paveldo ekspertai, mokslininkai ir praktikai, prof. Jukka 

Jokilehto, Joseph King, Marion Blockley ir prof. Willem Willems; taip pat Lietuvos mokslininkai, 

doktorantai ir paveldo institucijose dirbantys specialistai. Seminaro organizatoriai ir partneriai: 

Vilniaus universitetas, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, Valstybinio 
Kernavės kultūrinio rezervato direkcija; ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas, Architekūros 

[aktualijų] fondas. Seminarą iš dalies finansavo: Lietuvos mokslo taryba ir Kultūros paveldo 

departamentas prie Kultūros ministerijos.  

Tarptautinio seminaro apžvalga: http://unesco.lt/news/archives/2260. Seminaro programa: 

http://www.unesco.lt/images/wordpress/uploads/2014/04/Seminaro-programa-2014-LT2.pdf.  

 

Birželio 12 d. Helsinkyje, Suomijoje įvyko neformalus Šiaurės ir Baltijos šalių 

susitikimas, kurį iniciavo šiuo metu UNESCO Pasaulio paveldo komitete esanti Suomija. 

Susitikimas skirtas tinkamai pasirengti 38-ajai UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijai, 

pristatyti Suomijos poziciją ir kartu su kitomis šalimis aptarti tam tikrus probleminius klausimus. 

http://unesco.lt/news/archives/2260
http://www.unesco.lt/images/wordpress/uploads/2014/04/Seminaro-programa-2014-LT2.pdf
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Susitikime dalyvavo Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Mar ija 

Drėmaitė ir Lietuvos nacionalinė UNESCO kultūros paveldo koordinatorė/ Paveldo programų 
vadovė Rugilė Balkaitė. 

 

Birželio 15-24 d. Dohoje, Katare, įvyko 38-oji UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 

(toliau – PPK) sesijoja. Kas antrą dieną vyko Šiaurės ir Baltijos šalių susitikimai, kuriuos kuravo 

PPK narė Suomija. Pertraukų metu vyko ES šalių susitikimai, siekiant suformuoti vieningą 

nuomonę opiais klausimais (pvz., dėl Palestinos, Rusijos vietovių ir pan.). Taip pat vyko ir 

specialistų susitikimai dėl Europos žemyno Periodinių ataskaitų rengimo. Lietuva yra UNESCO 

Pasaulio paveldo konvencijos valstybė narė, kuri sesijoje dalyvavo kaip stebėtoja. Didžioji dalis 

spręstų klausimų buvo susiję su siekiu vienu ar kitu aspektu stiprinti UNESCO Pasaulio paveldo 

konvencijos įgyvendinimo gairių (toliau – Įgyvendinimo gairės) nuostatas, atsižvelgiant į 

šiandienos poreikius ir kylančius iššūkius. Galimi klausimai dėl Ukrainos ir Kosovo 38-osios PPK 
sesijos metu nebuvo iškelti. Šiuo metu UNESCO Pasaulio paveldo sąraše yra 1007 vietovės iš 161 

valstybių. Teigiami pokyčiai: palyginus su kitomis PPK sesijomis, šios sesijos metu PPK nariai 
dirbo ženkliai konstruktyviau ir operatyviau. Sesijos metu pasisakinėjo tik PPK narės, kitos šalys 

susilaikė nuo intervencijų. Neigiami pokyčiai: palyginus su kitomis PPK sesijomis, šios sesijos 
metu buvo daugiausia įrašyta naujų vietovių į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą (visos 

nominacijos, kurios turėjo rimtų trūkumų, buvo patenkintos; suteikta galimybė nevisai tinkamas 

nominacijas teikti kitais metais (angl. referral), atsisakant kviestis UNESCO tarptautinę misiją ir 

vėl iš naujo rengti nominaciją bei vykdyti visas procedūras (angl. deferral)).   

Šios PPK sesijos metu pateiktos išvados ir dėl Kuršių nerijos Būklės įvertinimo ataskaitos. 

Keliami dideli priekaištai Lietuvos Respublikai, kad PPC ir Rusijos Federacija nebuvo tinkamai 

informuota apie planus galimai statyti tiltą į Kuršių neriją, neatlikti būtini tyrimai ir analizės, be 

to, tarptautinei bendruomenei kelia nerimą Suskystintų gamtinių dujų terminalo statybos, nes vėl 

galimai slepiama informacija ir nesilaikoma tarptautinių įsipareigojimų. Sprendime pavesta 

kviestis ICOMOS Atsakomosios stebėsenos misiją į Lietuvą. Patvirtinti Kernavės archeologinės 

vietovės, Kuršių nerijos ir Struvės geodezinio lanko išskirtinės visuotinės vertės aprašai.  
PPC atstovė Petya Totcharova informavo, kad šiuo metu nėra procedūros, kaip elgtis 

tuomet, kai norima pakoreguoti jau patvirtintus Išskirtinės visuotinės vertės aprašus (pvz., 

Vilniaus istorinis centras) ir siūloma laukti bent šešerius metus. Pažymėta, kad minimalios 

korekcijos galimos tik aprašo valdymo ir apsaugos (angl. Management and Protection) dalyje, nes 

ši dalis sukurta jau po 2004 m., o likusios yra/turi būti parengtos vietovės įrašymo į UNESCO 

Pasaulio paveldo sąrašą metu, dėlto jose informacija nekeičiama. Pridūrė, kad tarpvalstybinių 

vietovių valdymo planai ir sistemos (angl. Management Plan/System) yra tvirtinami labai 

skirtingai ir individualiai, nėra vieningos sistemos, taip pat skiriasi minėtų planų/sistemų teisinis 

lygmuo, t,y., vieni jų privalomi, kiti – tik rekomendacinio pobūdžio.    

Lietuvos delegaciją sudarė Lietuvos Respublikos nuolatinis atstovas prie UNESCO Arūnas 
Gelūnas ir Lietuvos nacionalinė UNESCO kultūros paveldo koordinatorė/ Paveldo programų 

vadovė Rugilė Balkaitė.  

 

Lapkričio 28 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate įgyvendintas 

projektas ,,Komunikacijos įgūdžių, reikalingų įvairių tipų dokumentų, susijusių su UNESCO 

Pasaulio paveldu, supratimui ir jų rengimui anglų kalba stiprinimas“. Projekto metu parengta 

specializuota mokymų programa, susijusi su UNESCO Pasaulio paveldo sritimi, anglų kalba ir 

metodinė medžiaga. Anglų kalbos mokymų metu buvo apmokyti esamuoju metu valstybinėse ir 

savivaldos institucijose tiesiogiai su UNESCO Pasaulio paveldo vietovių Lietuvoje apsauga ir 

valdymu dirbantys asmenys. Mokymai buvo naudingi gilinant turimas anglų kalbos žinias ir 

stiprinant institucijų tarpusavio bendradarbiavimą. Po mokymų Lietuvos nacionalinės UNESCO 

komisijos interneto svetainėje (Kultūra > Pasaulio paveldas > Rašymas anglų kalba), adresu, 
http://www.unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/rasymas-angl-kalba, paskelbta aktuali medžiaga 

anglų kalba, kaip rengti atitinkamus dokumentus. Mokymams dalinė finansinė parama skirta iš 

Kultūros rėmimo fondo (6 000 Lt). 

 

http://www.unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/rasymas-angl-kalba
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Gruodžio 1-3 d. Helsinkyje, Suomijoje, įvyko baigiamasis Europos regiono II-ojo 

Periodinių ataskaitų ciklo susitikimas. Susitikimo metu aptarti II-ojo Periodinių ataskaitų ciklo 
rezultatai. Atsižvelgiant į juos, rengiamas viso Europos regiono veiksmų plano projektas, kuris 

bus tvirtinamas 39-osios UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijos metu Bonoje (2015 m.). 

Lietuvos atstovė dalyvavo „Conservation“ konsultacinėje grupėje, kurioje kelti šie klausimai: 1) 

nacionalinės ir vietos teisinės bazės stiprinimas; 2) valdymo klausimai (turizmas, stebėsenos 

kriterijai, Poveikio paveldui vertinimas (HIA); rizikų valdymas (risk preparedness); 3) Išskirtinės 

visuotinės vertės aprašai ir vertingosios savybės. Reikalinga lyginamoji analizė dėl teisės aktų ir jų 

įgyvendinimo, standartizuoti reikalavimai Valdymo planams/sistemoms, mokymai ir gerosios 

praktikos pavyzdžiai dėl turizmo sektoriaus, stebėsenos, HIA ir rizikų valdymo. 

Susitikimo metu taip pat aptarti Europos sub-regionų (Vakarų, Šiaurės-Baltijos ir kt.) 

prioritetai dėl Gebėjimų stiprinimo poreikių. Šiaurės ir Baltijos subregiono grupėje Lietuvos 
atstovei buvo pasiūlyta atlikti „facilitator“ vaidmenį kartu su kolege iš Danijos. Identifikuoti 

gebėjimų stiprinimo planui reikalingi tikslai ir veiksmai, taip pat pasiūlyti prioritetai bendram 

Europos regiono veiksmų planui, atsižvelgiant į šio regiono poreikius. Darbas vyko sklandžiai ir 

efektyviai. Dažnu atveju, pabrėžta, kad už daugelį veiksmų ir kompetencijų valstybės yra pačios 

atsakingos, o ne tarptautiniu mastu; galimas tik minimalus bendradarbiavimas ar pavienės 

konsultacijos. Itin naudinga NWHF atlikta Šiaurės ir Baltijos šalių II-ojo Periodinių ataskaitų 

ciklo rezultatų bendra analizė.  

Pradėti svarstymai dėl Europos regiono III-ojo Periodinių ataskaitų ciklo perspektyvos ir 

tobulinimo. Informuota apie tai, kad Norvegijos Pasaulio paveldo fondas panaikinas 2014 m. 

gruodžio 16 d. Susitikime dalyvavo Lietuvos nacionalinė UNESCO kultūros paveldo 

koordinatorė/ Paveldo programų vadovė Rugilė Balkaitė.  
 

2014 m. buvo tęsiama 2013 m. pradėta Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir  

ARCHITEKTŪROS [aktualijų] FONDU bendra iniciatyva – paskaitų ciklas „UNESCO paveldas 

pasaulyje ir Lietuvoje“. Tikslas – skleisti informaciją apie kultūros ir gamtos paveldą, jo aktualijas, 

siejamas su UNESCO vardu. Įvyko 4 paskaitos. (daugiau žr. 10.2). Paskaitų ciklą koordinuoja 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Marija Drėmaitė ir Paveldo 

programų vadovė Rugilė Balkaitė. Nuoroda: http://www.unesco.lt/kultura/pasaulio-

paveldas/archfondas.  

 

5.1.2. UNESCO Pasaulio paveldas Lietuvoje 

 

5.1.2.1 Vilniaus istorinis centras (įrašytas 1994 m.) 
 

Kovo 14 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate, Vilniuje, įvyko 

regioninis Baltijos šalių susitikimas dėl Šiaurės ir Baltijos šalių pilotinio projekto, susijusio su 

tvariu turizmu ir UNESCO Pasaulio paveldu (Towards a Nordic-Baltic Pilot Region for World 

Heritage and Sustainable Tourism). Susitikime dalyvavo atstovai iš Norvegijos pasaulio paveldo 

fondo, Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos, Vilniaus, Rygos ir Talino miestų savivaldybių, 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir VšĮ „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“.  

 

Kovo 20-21 d. Stokholme, Švedijoje, įvyko tarptautinis susitikimas dėl Šiaurės ir Baltijos 

šalių pilotinio projekto, susijusio su tvariu turizmu ir UNESCO Pasaulio paveldu. Projekte 

dalyvauja vietovių valdytojai (Site managers) ir nacionaliniai koordinatoriai (Focal Points). 
Lietuvos vietovė – Vilniaus istorinis centras. Projekto tikslas – parengti metodinę medžiagą, 

susijusią su tvaraus turizmo vystymu, ekonomine plėtra ir Pasaulio paveldo objektų bei vietovių 

išsaugojimu. Ateityje visoms Pasaulio paveldo vietovėms privaloma tvarka bus reikalingas 

Tvaraus turizmo valdymo planas (Sustainable Tourism Management Plan). Pristatytos gairės 

(How To), kaip glaudžiai bendradarbiaujant su suinetersuotais dalyviais, vystyti tvarų turizmą (10 

skirtingos tematikos gidų). Kiekviena projekte dalyvaujanti šalis įsipareigojo parengti reikalingą 

medžiagą, susijusią su savo vietove ir tvaraus turizmo vystymu joje. Susitikime dalyvavo Lietuvos 

nacionalinė UNESCO kultūros paveldo koordinatorė /Paveldo programų vadovė Rugilė Balkaitė 

http://www.unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/archfondas
http://www.unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/archfondas
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ir VšĮ „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“ direktorius Gediminas Rutkauskas (Vilniaus 

istorinio centro site manager). 
 

Gegužės 9-10 d. Vilniuje ir Kernavėje įvyko tarptautinis seminaras „Pasaulio paveldo 

iššūkiai Lietuvoje: Vilniaus istorinio centro (1994) ir Kernavės archeologinės vietovės (2004) 

vertinimai / World Heritage Challenges in Lithuania: Revisiting Vilnius Historical Centre (1994) 

and Kernavė Archaeological Site (2004)“. Tarptautinio seminaro apžvalga:  

http://unesco.lt/news/archives/2260. Seminaro programa:  

http://www.unesco.lt/images/wordpress/uploads/2014/04/Seminaro-programa-2014-LT2.pdf.  

 

Gegužės 16 d. Olse, Norvegija, įvyko tarpinių Šiaurės ir Baltijos šalių pilotinio projekto, 

susijusio su tvariu turizmu ir UNESCO Pasaulio paveldu, rezultatų pristatymas (gairių „How To“ 

aptarimas ir įgyvendinimas). Susitikime dalyvavo VšĮ „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo 
agentūra“ direktorius Gediminas Rutkauskas (Vilniaus istorinio centro site manager). 

 

Rugsėjo 8 d. Vilniaus miesto savivaldybėje skaitytas pranešimas „Pasaulio paveldo miestų 

valdymas: Vilniaus istorinio centro atvejis“. Renginys skirtas Pasaulio paveldo miestų dienos 

minėjimui.  

  

Rugsėjo 12 d. Norvegijos Pasaulio paveldo fondui, kuruojančiam pilotinį Šiaurės ir 

Baltijos šalių projektą, susijusį su tvariu turizmu ir UNESCO Pasaulio paveldu, pateikta analizė 

apie Vilniaus istoriniame centre įgyvendintas 1, 2, 3, 8 gidų (iš „How To“) nuostatas. Gerosios 

praktikos pavyzdžiais bus papildytos gairės ir aukščiau minėta interneto svetainė 

(www.peopleprotectingplaces.org). 

 
Rugsėjo 17-19 d. Roskildėje, Danijoje, įvyko Šiaurės ir Baltijos šalių pilotinio projekto, 

susijusio su tvariu turizmu ir UNESCO Pasaulio paveldu, uždarymas. Lygiagrečiai, įgyvendinus 

II-ąjį Europos regiono Periodinių ataskaitų teikimo ciklą, pabrėžta, kad būtina tęsti darbus, 

siekiant užtikrinti tvaraus turizmo planavimo ir valdymo integravimą į visa apimančius valdymo 

planus ar sistemas (Management Plans/ Systems). Projekto rezultatas – parengti šie įrankiai: 

analitinės gairės, nustatančios Pasaulio paveldo vietovės turizmo tvarumo lygį, ir strateginės 

gairės, nurodančios, kaip parengti Tvaraus turizmo strategiją, įtraukiant ir bendradarbiaujant 

visoms suinteresuotoms šalims. Atsižvelgiant į poreikį, Norvegijos atstovai informavo, kad 2015 

m. bus organizuojama 1-oji Šiaurės Pasaulio paveldo konferencija „Nordic World Heritage 

Conference“ Bergene. Susitikime dalyvavo Lietuvos nacionalinė UNESCO kultūros paveldo 

koordinatorė/ Paveldo programų vadovė Rugilė Balkaitė.  
 

Gruodžio 4-6 d. Vilniuje įvyko tarptautinis kultūros paveldo forumas. Tema: „Istorinio 

miestovaizdžio išsaugojimas ir raida“. Forumą atidarė Pasaulio paveldo centro Europos ir Šiaurės 

Amerikos departamento vadovė Petya Totcharova. Forume dalyvavo regiono miestų, įrašytų į 

UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, merai, politikai, administratoriai, vietovių valdytojai ir paveldo 

tvarkybos specialistai. Taip pat atstovai iš tarptautinių organizacijų – UNESCO Pasaulio paveldo 

centro, Tarptautinio kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo studijų centro ICCROM, 

Tarptautinės paminklų ir paveldo vietovių tarybos ICOMOS, Pasaulio paveldo miestų 

organizacijos (OWHC), regiono nacionalinių UNESCO komisijų atstovai, nacionalinių ICOMOS 

komitetų ir akademinių institucijų atstovai. Forumo organizatoriai: Vilniaus miesto savivaldybė, 

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra. Forumo partneriai: Lietuvos nacionalinė UNESCO 
komisija, ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas. Bendradarbiavomo Lietuvos nacionalinės 

UNESCO komisijos generalinė sekretorė Marija Drėmaitė ir Paveldo programų vadovė Rugilė 

Balkaitė. 

http://unesco.lt/news/archives/2260
http://www.unesco.lt/images/wordpress/uploads/2014/04/Seminaro-programa-2014-LT2.pdf
http://www.peopleprotectingplaces.org/
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Pav. Pasaulio paveldo centro Europos ir Šiaurės Amerikos departamento vadovė Petya Totcharova Lietuvos 
nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate Vilniuje (iš kairės: J.E. LR Ambasadorius prie UNESCO Arūnas 

Gelūnas, p. Totcharova, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Generalinė sekretorė Marija Drėmaitė, Lietuvos 

nacionalinės UNESCO komisijos Paveldo programų vadovė Rugilė Balkaitė), 2014-12-04 

 

Gruodžio mėn. sekretoriato Lietuvos kultūros tarybai (KRF fondas) teiktam projektui 

„Leidinio „Vilniaus senamiesčio saugojimo istorijos: XX a. urbanistikos paveldo kontekstai“ 

parengimas ir elektroninė leidyba“ buvo skirta 6 000 Lt (poreikis – 18 000 Lt). Atsižvelgiant į 

gautų lėšų dydį, buvo adaptuotas turinys ir patikslintas pavadinimas  „UNESCO Pasaulio 

paveldas Lietuvoje – Vilniaus istorinio centro apsaugos raida ir vertinimai“ (teksto apimtis 100 

psl., iliustracijos). Leidinys parengtas bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu, VšĮ 

„Architektūros fondas“, ICOMOS Lietuvos nacionaliniu komitetu, įtraukiant Lietuvos 

nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato savanorius ir praktikantus. Leidinys parengtas ir 
elektroniniu būdu publikuotas (internete) VšĮ „Archfondas“ portale „Architektūros [leidinių] 

fondas“, prieiga: http://www.archfondas.lt/leidiniu/alf-05/vilniaus-istorinio-centro-apsaugos-

raida-ir-vertinimai-rengiama. Elektroninio, viešai ir nemokamai prieinamo leidinio sklaida 

vykdoma per mokslo institucijas, architektų ir paveldosaugininkų bendruomenes. Leidinys anglų 

kalba pasitarnaus tarptautinei Vilniaus, kaip UNESCO pasaulio paveldo vietos, sklaidai ir 

pažinimui.  

 

5.1.2.2. Kuršių nerija (įrašyta 2000 m.) 

 

2014 m. vyko intensyvus susirašinėjimas su Lietuvos institucijomis ir Rusijos Federacijos 

atstovais dėl planų galimai statyti tiltą per Klaipėdos sąsiaurį į Kuršių neriją ir tiesioginio poveikio 
Kuršių nerijos išskirtinei visuotinei vertei.  

38-osios UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijos metu buvo pateiktos išvados dėl 

Kuršių nerijos Būklės įvertinimo ataskaitos (angl. Soc Report). Ataskaitą rengė Aplinkos 

ministerija. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Lietuva laiku nepateikė dokumentų, susijusių su 

suskystintų gamtinių dujų terminalo įrengimu (reikalinga medžiaga SPAV ir PAV atlikta), tiltu iš 

Klaipėdos į Kuršių neriją statyba (nebuvo oficialios informacijos) ir Klaipėdos valstybinio jūrų 

http://www.archfondas.lt/leidiniu/alf-05/vilniaus-istorinio-centro-apsaugos-raida-ir-vertinimai-rengiama
http://www.archfondas.lt/leidiniu/alf-05/vilniaus-istorinio-centro-apsaugos-raida-ir-vertinimai-rengiama
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uosto vystymo projektais (nebuvo oficialios informacijos), iki metų pabaigos Lietuvoje privalo 

apsilankyti tarptautiniai ICOMOS ekspertai. Susitikimo metu numatoma ekspertus supažindinti 
su turima dokumentacija ir ekspertizėmis.  

Liepos 31 d. UNESCO Pasaulio paveldo centrui pateikta bendra Lietuvos ir Rusijos 

Federacijos Kuršių nerijos periodinė ataskaita. Ataskaitą rengė Lina Dikšaitė, Kuršių nerijos 

nacionalinio parko direktoriaus pavaduotoja, vietovės valdytoja (site manager). Ataskaitos turinys 

rengtas ir suderintas su Rusijos Federacijos Kuršių nerijos „Kurshskaja kosa” nacionaliniu parku. 

Rugpjūčio mėn. po susitikimo su Aplinkos ministru buvo skirtas asmuo, kuriam pavesta 

talkinti Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktoriui Vidmantui Bezarui 

koordinuojant klausimus, susijusius su UNESCO ir Kuršių nerija. Atsakingas asmuo – Aplinkos 

ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyr. 

specialistė Dalia Gudaitienė Holiman.  

Rugsėjo mėn. iš UNESCO Dalyvavimo programos skirta finansinė parama Lietuvos 
nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato parengtam projektui „Komunikacijos ir valdymo 

gebėjimų stiprinimas (Kuršių nerija)”. Tikslas – stiprinti suinteresuotų asmenų UNESCO 

Pasaulio paveldo vietovių valdymo ir komunikacijos gebėjimus, didinti visuomenės suvokimą, jos 

įsitraukimą ir paramą UNESCO Pasaulio paveldui. Iš UNESCO gauta: 17 504 USD. Paraiškos 

rengimą koordinavo Lietuvos nacionalinės Paveldo programų vadovė Rugilė Balkaitė. 

Rugsėjo mėn. Pateikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai (KRF fondas) dėl papildomos 

finansinės paramos aukščiau minėtam projektui, nes reikalingas nacionalinis įnašas 6 000 USD 

(16 614 Lt). Skirta 3100 EUR. 
 

5.1.2.3. Kernavės archeologinė vietovė (Valstybinis Kernavės kultūrinis 

rezervatas) (įrašyta 2004 m.) 

 
Gegužės 9-10 d. Vilniuje ir Kernavėje įvyko tarptautinis seminaras „Pasaulio paveldo 

iššūkiai Lietuvoje: Vilniaus istorinio centro (1994) ir Kernavės archeologinės vietovės  (2004) 

vertinimai / World Heritage Challenges in Lithuania: Revisiting Vilnius Historical Centre (1994) 

and Kernavė Archaeological Site (2004)“. Tarptautinio seminaro apžvalga: 

http://unesco.lt/news/archives/2260. Seminaro programa:  

http://www.unesco.lt/images/wordpress/uploads/2014/04/Seminaro-programa-2014-LT2.pdf.  

 

5.1.2.4. Struvės geodezinis lankas (įrašytas 2005 m.) 

 

Liepos 31 d. UNESCO Pasaulio paveldo centrui pateikta Struvės geodezinio lanko 

periodinė ataskaita. Kadanti tai yra tarpvalstybinė daugiaserijinė UNESCO Pasaulio paveldo 
vietovė, ataskaitą suderino 10 susijusių valstybių. Ataskaitos rengimą koordinavo Lietuvos 

atstovai: Saulius Urbanas, Tarptautinio koordinacinio Struvės geodezinio lanko komiteto 

„EuroGeographics” generalinis sekretorius (www.eurogeographics.org) ir Lietuvos nacionalinės 

UNESCO komisijos sekretoriatas bei Palmira Petniūnienė, Žemės ūkio ministerijos Žemės ir 

išteklių politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos skyriaus 

vyr. specialistė (site manager). Su ataskaita galima susipažinti:  

http://www.unesco.lt/images/smilies/final%20pr_short_section_ii-struve_geodetic_arc%2031-

07-2014.pdf  

Spalio 7 d. Vilniuje, tarptautinio koordinacinio Struvės geodezinio lanko komiteto 

„EuroGeographics” susitikime Žemės ūkio ministerijoje, skaitytas pranešimas apie UNESCO 

Pasaulio paveldo vietoves Lietuvoje. Susitikimo metu taip pat aptarti klausimai, susiję su 
periodine ataskaita ir ateities planais. 

Spalio mėn. galutinai patvirtintas Struvės geodezinio lanko proginės monetos projektas. Šis 

projektas derintas kelis mėnesius. Pastabas teikė Saulius Urbanas, tarptautinio koordinacinio 

Struvės geodezinio lanko komiteto „EuroGeographics” generalinis sekretorius, Arūnas Būga, 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovas ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 

sekretoriato atstovai.  

 

http://unesco.lt/news/archives/2260
http://www.unesco.lt/images/wordpress/uploads/2014/04/Seminaro-programa-2014-LT2.pdf
http://www.eurogeographics.org/
http://www.unesco.lt/images/smilies/final%20pr_short_section_ii-struve_geodetic_arc%2031-07-2014.pdf
http://www.unesco.lt/images/smilies/final%20pr_short_section_ii-struve_geodetic_arc%2031-07-2014.pdf
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5.1.3. Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės 

perdavimo konvencija (1970 m. Konvencija) 
 

Birželio 30-liepos 2 d. Paryžiuje, Prancūzijoje, įvyko 2-oji Nelegalaus kultūros vertybių 

įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos (1970 m. 

Konvencijos) Pagalbinio komiteto (Subsidiary Committee) sesija. Jos metu svarstyti įvairūs 

klausimai ir parengtas 1970 m. Konvencijos įgyvendinimo gairių projektas:  

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/2_SC_DraftOperationalG

uidelines_Approbation_en.pdf. Susitikime dalyvavo Kultūros ministerijos Kultūros politikos 

departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos sk. vyr. specialistas Mindaugas Žolynas.  

2015 m. liepos mėn. įvyks 3-oji 1970 m. Konvencijos Pagalbinio komiteto sesija. Taip pat 

2015 m. gegužės mėn. įvyks 3-asis 1970 m. Konvencijos valstybių narių susitikimas. 

Spalio 1-2 d. Paryžiuje, Prancūzijoje, įvyko 19-oji Tarpvyriausybinio komiteto, 
skatinančio kultūros vertybių grąžinimą į jų kilmės šalis ar jų nuosavybės atkūrimą neteisėto 

pasisavinimo atveju, sesija. 2013 m. Lietuva išrinkta šio komiteto nare ketverių metų kadencijai 

(2013-2017 m.). Sesijos metu, Lietuvos Respublikos nuolatinis atstovas prie UNESCO Arūnas 

Gelūnas buvo išrinktas šios sesijos specialiuoju įgaliotiniu/pranešėju (rapporteur). Sprendimai: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/19_ICPRCP_Recommendatio

ns_en_final.pdf. Ateityje šio komiteto posėdžiuose dalyvaus ir Kultūros ministerijos Kultūros 

politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos sk. vyr. specialistas Mindaugas 

Žolynas (gautas oficialus patvirtinimas).  

Gruodžio mėn. į tarpvyriausybinį UNESCO komitetą, skirtą įvertinti Muziejų ir kolekcijų 

apsaugos ir viešinimo rekomendacijų projektą, deleguota Kultūros ministerijos Kultūros politikos 

departamento Informacinės visuomenės plėtros sk. vedėja dr. Rūta Pileckaitė. Bendradarbiaujama 
ir su Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos nacionaliniam komitetu. Tarptautinio 

komiteto susitikimas vyks 2015 m. gegužės 27-28 d. UNESCO būstinėje, Paryžiuje. 

 

5.1.4. Kultūrinis turizmas 

 

2014 m. buvo atnaujinta 2011 m. rugpjūčio 29 d. Ūkio ministro įsakymu sudaryta darbo 

grupė kultūrinio turizmo klausimams nagrinėti, tačiau nevyko nei vienas posėdis. 

2014 m. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato atstovai intensyviai 

dalyvavo įgyvendinant pilotinį Šiaurės ir Baltijos šalių projektą, susijusio su tvariu turizmu ir 

Pasaulio paveldu. Daugiau info: žr. 6.1.2.1 Vilniaus istorinis centras.  
Projekto rezultatai pristatyti Kultūros ministerijoje gruodžio mėn. 

 

5.1.5. UNESCO povandeninis kultūros paveldas 

 
Birželio 10 - 11 d. Paryžiuje, Prancūzijoje, įvyko 5-asis Povandeninio kultūros paveldo 

apsaugos konvencijos Mokslinio ir techninio patariamojo komiteto (toliau – MTPK) posėdis. Jo 

metu aptarti Povandeninio kultūros paveldo tvarkymo gerosios praktikos, siekiant prieinamumo 

visuomenei, pavyzdžiai; Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis; Edukacijos ir 

supratingumo didinimo, saugant ir naudojant povandeninį kultūros paveldą, veiklos problemos. 

Be to, uvo pasidalinta informacija apie situaciją pasaulyje, ratifikuojant UNESCO 2001 m. 

konvenciją. Apie situaciją Baltijos regione valstybių atstovų Baltijos šalių povandeninio kultūros 

paveldo darbo grupėje informavo prof. V. Žulkus. Lenkija pasirengusi ratifikuoti konvenciją 2016 

m., tą ruošiasi padaryti Latvija ir Estija, Alandų salų parlamentas atmetė Konvencijos priėmimą. 

Konvencijos ratifikavimas pradėtas diskutuoti Airijos parlamente. Meksika ir Ispanija (abi 

Konvencijos valstybės) pasirašė sutartį saugant bendrą povandeninį kultūros paveldą.  
Taip pat ICOMOS būstinėje įvyko ICOMOS–ICUCH (Tarptautinis povandeninio 

kultūros paveldo komitetas) posėdis, kuriame dalyvavo 7 šios organizacijos nariai. Posėdžio metu 

aptartas ICUCH įstatų projektas ir priimtos jų pataisos, diskutuota dėl šios organizacijos plėtros ir 

strategijos, pabrėžta būtinybė glaudžiai bendradarbiauti su MTPK.  

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/2_SC_DraftOperationalGuidelines_Approbation_en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/2_SC_DraftOperationalGuidelines_Approbation_en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/19_ICPRCP_Recommendations_en_final.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/19_ICPRCP_Recommendations_en_final.pdf
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Prieš 5-ąjį MTPK posėdį įvyko Informacinė sesija, skirta nuolatinėms atstovybėms prie 

UNESCO, „Vandenyno diena 2014“. Posėdžio tikslas – 2001 m. konvencijos aiškinimas ir jos 
plėtros problemos, kultūros paveldo vandenynuose reikšmė, MTPK reikšmė ir potencialas, 

siekiant povandeninio kultūros paveldo išsaugojimo. Visuose susitikimuose dalyvavo MTPK 

narys ir Lietuvos atstovas – prof. Vladas Žulkus. 

 

5.1.6. Kultūros vertybių apsauga ginkluoto konflikto metu 

 

Birželio 20 d. Krašto apsaugos ministerijoje įvyko Tarptautinės humanitarinės teisės 

įgyvendinimo komisijos, sudarytos Krašto apsaugos ministro įsakymu, posėdis. Posėdžio metu 

aptarti pasiūlymai dėl galimos Lietuvos Respublikos pozicijos dėl tarptautinės humanitarinės 

teisės įgyvendinimo stiprinimo klausimų, taip pat komisija veikla ateityje. Posėdyje Lietuvos 

nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato atstovai nedalyvavo, nes tuo pačiu metu vyko 
Pasaulio paveldo komiteto sesija. 

Gruodžio 18-19 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) įvyko 9-asis UNESCO 

Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijos komiteto susitikimas. Jo metu 

svarstyti finansiniai ir strateginiai klausimai, susiję su 1954 m. Hagos konvencijos ir jos Antrojo 

protokolo nuostatų įgyvendinimu. Susitikimo metu vyko: 1) Komiteto biuro (valdybos) rinkimas; 

UNESCO sekretoriato ataskaita apie savo veiklą; 2) Kultūros vertybių apsauga ginkluoto 

konflikto atveju, įskaitant okupaciją; 3) Sustiprintos apsaugos kultūros vertybių žymėjimo 

emblemos tvirtinimas; 4) Kultūros vertybė ir jos artimiausia aplinka; 5) Klausimas dėl Antrojo 

protokolo 10 straipsnio a) ir b) pastraipų kriterijų vertinimo; 6) Sąveikos plėtra su kitomis 

UNESCO vykdomomis priemonėmis ir programomis kt. Informuota, kad prie Antrojo protokolo 

prisijungė Marokas ir šiuo metu tokių narių yra 67 (126 Hagos 1954 m. konvencijos narės bei 
103 Pirmojo protokolo narės). Paskelbtas sąrašas dar penkių kultūros vertybių, kurioms buvo 

suteiktas Sustiprintos apsaugos ginkluoto konflikto metu statusas: 1) Baku miesto siena bei 

Shirvanshahs rūmai ir Maiden‘o bokštas (Azerbaidžanas);  2) Gobustano archeologinė vietovė 

(Azerbaidžanas); 3) Viktoro Horta namas ir dirbtuvės (Belgija);  

4) Spiennes neolito titnago kasyklos Spiennes (Mons) (Belgija); 5) Plantin Moretus namas - 

dirbtuvės muziejaus kompleksas ir Officiana Plantiniana verslo archyvas (Belgija).  

Pažymėta, kad 2014 m. gegužės mėn. Hagos konvencijai sukako 60 metų, dėl šios 

priežasties buvo organizuota nemažai renginių. Viename iš jų šalims, kurių kultūros vertybės turi 

Sustiprintos apsaugos statusą, t.y., Lietuvai, Kiprui, Italijai, Azerbaidžanui ir Belgijai, buvo įteikti 

tokių vertybių Sustiprintos apsaugos sertifikatai. Jie skirti informuotumo apie Antrąjį protokolą 

didinimui ir šalių raginimui siekti kultūros vertybėms sustiprintos apsaugos.  
    Po ilgų svarstymų pritarta Sustiprintos apsaugos kultūros vertybės žymėjimo simbolio 

įteisinimui: simbolis – tai 1954 m.  Hagos Konvencijoje įtvirtintas „mėlynasis skydas“ baltame 

apvade, „apsuptas“ raudonos spalvos apvado (žr. 14 psl. 3 priedas) 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/9COM-4-Distinctive-

emblem-rev2_en.pdf). 

Susitikime dalyvavo Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento vyr. 

specialistė Auksė Ūsienė. 2014 m. susitikimuose, susijusiuose su Hagos konvencija, Lietuvos 

atstovai nedalyvavo.  

 

5.1.7. Kita veikla 

 
Spalio 13-24 d. Dujiangyan, Kinijos Liaudies Respublikoje, Paveldo programų vadovė 

Rugilė Balkaitė  dalyvavo tarptautiniuose mokymuose „Heritage Impact Assessment“, skirtuose 

kultūros paveldo srityje dirbančių specialistų kompetencijos kėlimui, atliekiant Poveikio paveldui 

vertinimą UNESCO Pasaulio paveldo atžvilgiu. Mokymus organizavo ICCROM ir WHITRAP.  

 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/9COM-4-Distinctive-emblem-rev2_en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/9COM-4-Distinctive-emblem-rev2_en.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Dujiangyan_City
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5.2. Nematerialusis kultūros paveldas. UNESCO Nematerialiojo kultūros paveldo 

apsaugos konvencijos įgyvendinimas 

 

 5.2.1. Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos valstybių narių 

Generalinė asamblėja 

2014 m. birželio 2–5 d. Paryžiuje įvyko Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos 

konvencijos valstybių narių Generalinės asamblėjos  (toliau GA) 5 -oji sesija. Šioje sesijoje 

Lietuvai atstovavo Lietuvos atstovybės prie UNESCO  patarėja Violeta Baltrušytė ir Lietuvos 

nacionalinės UNESCO komisijos kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė. Sesijos metu 

buvo aptartos ir patvirtintos Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros paveldo apsaugos 

konvencijos valstybių narių komiteto bei UNESCO sekretoriato ataskaitos. Sesijos dalyviai 

akcentavo būtinybę geriau balansuoti veiklas skirtingų Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos 

(toliau NKP) mechanizmų srityje, skirti daugiau dėmesio multinacionalinių bylų teikimo 
skatinimui,  kaip labai svarbiai regioninio bendradarbiavimo priemonei, sveikino Sekretoriato 

iniciatyvas kompetencijų stiprinimo srityje.  Didelė šios sesijos darbotvarkės dalis buvo skirta šios 

konvencijos Įgyvendinimo gairių (toliau ĮG) pakeitimų svarstymams ir tvirtinimui. Vienas 

svarbiausių ĮG pakeitimų – anksčiau egzistavusių dviejų šios konvencijos įgyvendinimo 

mechanizmų (Evaluation Body and Subsidiary Body), atsakingų už nominacinių bylų, 

tarptautinės paramos prašymų vertinimą suliejimas į vieną (Vertinimo organą / Evaluation Body 

– tarybą), atsižvelgiant  į Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos 

valstybių narių komiteto 8-osios sesijos (Baku, 2013 m.) sprendimą. Kiti darbotvarkės klausimai 

buvo skirti skirtingų ĮG kalbinių versijų suvienodinimui, naujų 22 NVO akreditavimui (8-osios 

komiteto sesijos teikimas), NKP fondo lėšų skirstymui ( iki 2015 m. gruodžio  31 d.), 

procedūriniams klausimams. Paskutinė GA  diena buvo skirta dalies naujų Komiteto narių 
rinkimams.  GA metu Milda Valančiauskienė susitiko su Latvijos ir Estijos atstovais ir aptarė 

latvių pasiūlymą rengti bendrą projektą NKP kompetencijų  kėlimo srityje. Šiame etape (2014–

2015 m.) nutarta apsiriboti dalyvavimu Latvijos vardu UNESCO dalyvavimo programai 

teikiamame projekte stebėtojų teisėmis.  Svarstytos galimybės teikti projektą Erasmus + 

programai, rengti parengiamąjį susitikimą, kurio metu būtų ieškoma bendrų visas tris valstybes 

dominančių projektinių pasiūlymų NKP srityje. 

 

5.2.2. Tarpvyriausybinio nematerialiojo kultūros paveldo apsaugos komiteto 9-

oji sesija 

2014 m. lapkričio 24-28 d. Paryžiuje vyko Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros 

paveldo komiteto 9-oji sesija, kuriai pirmininkavo José Manuel Rodríguez Cuadros (Peru). 
Sesijoje dalyvavo apie 950 dalyvių iš viso pasaulio. Komitetas peržiūrėjo ir patvirtino 27 valstybių 

narių periodines ataskaitas ir 8 valstybių, kurių vertybėms būtina neatidėliotina apsauga, 

ataskaitas. Taip pat buvo svarstomos 8 kandidatūros, pateiktos Nematerialaus kultūros paveldo 

sąrašui, kuriam reikalinga neatidėliotina pagalba. Iš jų į sąrašą įtrauktos 3 vertybės. Patvirtintas tik 

vienas tarptautinės paramos prašymas: Sudano nematerialaus kultūros paveldo sąvado sudarymas 

atsižvelgiant į ypatingąją tos šalies situaciją, nors įvairių trūkumų byloje rasta nemažai.  

Komitetas išnagrinėjo 46 nominacines bylas, kurias valstybės narės pateikė 

Reprezentatyviajam nematerialaus kultūros paveldo sąrašui. Reprezentatyvusis sąrašas pasipildė 34 

gyvosios kultūros tradicijos, žodinės tradicijos, scenos menų, socialinių praktikų, ritualų, švenčių, 

žinių ir praktikų, susijusių su gamta ir kosmologija, bei žinių ir įgūdžių, susijusių su amatais, 

vertybėmis. Nuo šiol Reprezentatyviajame žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąraše 315 
vertybių, tarp kurių taip pat Kryždirbystės tradicija, Baltijos dainų ir šokių švenčių tradicija ir 

Sutartinių tradicija. 

Svarbus šios Komiteto sesijos sprendimas – Vertinimo komisijos įsteigimas, kuri nuo 2015 

m. bus atsakinga už visų Nematerialaus kultūros paveldo vertybių nominacinių bylų svarstymą. 

Šios Komiteto sesijos metu iki šiol dirbusios Vertinimo komisijos pateikė savo rekomendacijas 

ateičiai dėl bendruomenių įtraukimo didinimo ir jų adekvataus apibūdinimo bylose, geriausių 

(pavyzdinių) praktikų kandidatūrų, tarptautinės paramos prašymų stokos, tokios paramos prašymo 

procedūrų supaprastinimo būtinybės, bendrų koordinuotų valstybės veiksmų stokos, atskirų bylų 
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fragmentų suderinamumo,  moterų ir darnaus vystymosi vaidmens svarbos, inovatyvių ir 

įvairiapusiškų apsaugos priemonių būtinybės, prioritetinių multinacionalinių bylų ir kt. Komitetas 
nutarė į kitos sesijos darbotvarkę įtraukti  nematerialus kultūros paveldo ir darnaus vystymosi 

sąsajų klausimo integravimą į Konvencijos įgyvendinimo gaires. Taip pat nutarta per 2016 m. 

peržiūrėti ir išanalizuoti Įgyvendinimo gaires, jei tam tikslui Sekretoriatas gaus papildomas lėšas. 

Atkreiptas dėmesys į kompetentingų, galinčių atlikti ekspertinį darbą NVO svarbą. Tiek  

Komitetas, tiek Sekretoriatas skyrė didelį dėmesį periodinių ataskaitų terminologijai, kuri 

neatitinka Konvencijos ir JT dvasios.  Sekretoriatas informavo apie prioritetinę bylų svarstymo 

tvarką: 2015 m. bus vertinama apie 60 bylų, o iš jų  apie 40 iš šalių, kurios neturi nė vienos 

vertybės UNESCO sąrašuose. Numatomi Įgyvendinimo gairių pakeitimai, akcentuojantys lyčių, 

nevyriausybinių organizacijų vaidmenį. 

Komiteto sesijos metu vyko informacinis posėdis dėl valstybių gebėjimų nematerialaus 

kultūros paveldo srityje stiprinimo (capacity building strategy), skirtas I ir II rinkiminėms grupėms. 

Šios programos įgyvendinimas turėtų padėti valstybėms peržiūrėti politiką ir teisės aktus, perkurti 
institucines infrastruktūras, plėtoti nacionalinių sąvadų / registrų programas, įtraukti į 

nematerialaus kultūros paveldo programos apsaugos procesus plačiąją visuomenę, stiprinti 

nematerialaus kultūros paveldo puoselėtojų techninius įgūdžius. Ši programa sukurta todėl, kad 

pastebėta jog nacionaliniu lygmeniu šalys dažnai paviršutiniškai supranta Konvenciją ir savo 

įsipareigojimus. Komitetas priėmė Namibijos pasiūlymą rengti Nematerialaus kultūros paveldo 

komiteto 10-ąją sesiją Namibijoje 2015 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 4 d. 

 

5.2.3. Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos fondas 

Valstybės narės bent kas 2 metus privalo sumokėti Tarptautiniam nematerialaus kultūros 

paveldo apsaugos fondui bent po 1 proc. savo įnašo į bendrąjį UNESCO biudžetą. 2014 m. sausio 

28 d. Lietuva į šį fondą sumokėjo 2383 JAV dolerių. 

5.2.4. Nematerialaus kultūros paveldo sąvadas 

2013 m. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas inicijavo Lietuvos 

nematerialaus kultūros paveldo sąvado kūrimo proceso atnaujinimo darbą. 2013 ir 2014 m. 

Kultūros ministerijoje vyko ekspertų grupės susitikimai, skirti aptarti minėto sąvado steigimo 

problematikai,  kūrimo problematikai, sąvado sandaros, nuostatų, statuso  klausimams. Lietuvos 

liaudies kultūros centro specialistai pateikė Kultūros ministerijos, Ekspertų grupės, LNUK 

sekretoriato ir Susisiekimo ministerijos pastaboms preliminarų sąvado nuostatų projektą. 

Projektas šiuo metu derinamas su  Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo 

ministerijos bei Vidaus reikalų ministerija.  Artimiausiu metu po Kultūros ministerijos specialistų 

redakcijos nuostatai turėtų būti pakartotinai pateikti  minėtoms institucijoms bei Asmens 

duomenų apsaugos inspekcijai derinimo išvadoms gauti. 
 

5.2.5. Nematerialaus kultūros paveldo ekspertų komisija 

2014 m. gruodžio 17 d. LNUK sekretoriatas kreipėsi į Kultūros ministeriją, prašydamas 

apsvarstyti galimybę įkurti Nematerialaus kultūros paveldo ekspertų komisiją prie Kultūros 

ministerijos, kurios pagrindinis tikslas būtų teikti rekomendacijas valstybinėms ir 

nevyriausybinėms organizacijoms nematerialaus kultūros paveldo apsaugos klausimais, stiprinant 

Lietuvos Respublikos dalyvavimą UNESCO nematerialaus kultūros paveldo apsaugos programose 

ir siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos, kaip UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo 

apsaugos konvencijos narės, įsipareigojimų vykdymą. Nors ši Ekspertų komisija negalėtų aprėpti 

visų svarbiausių ir aktualiausių nematerialaus kultūros paveldo apsaugos klausimų bei būti 

Nematerialaus kultūros paveldo sąvado sudarytoja, tačiau galėtų rūpintis įtrauktų į UNESCO 
sąrašus vertybių periodinių ataskaitų rengimu bei pačių vertybių, jų apsaugos procesų stebėsena, 

teikti rekomendacijas dėl nematerialaus kultūros paveldo sąvado, kitų su minėta konvencija 

susijusių klausimų.  
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5.2.6. Lietuvos nematerialus kultūros paveldas UNESCO Reprezentatyviajame 

žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąraše 
Reprezentatyviojo žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašo tikslas – užtikrinti 

geresnį nematerialiojo kultūros paveldo žinomumą, atkreipti dėmesį į jo svarbą, skatinti 

tarpkultūrinį dialogą ir pagarbą kultūrų įvairovei. Šis sąrašas papildomas kasmet, jo tikslas – 

didinti nematerialus kultūros paveldo žinomumą, reikšmės suvokimą bei skatinti 

kultūrų įvairovę gerbiantį dialogą. Reprezentatyviajame žmonijos nematerialaus kultūros 

paveldo sąraše yra trys Lietuvos tradicijos: kryždirbystė ir kryžių simbolika Lietuvoje, Dainų ir 

šokių švenčių tradicija Baltijos valstybėse, Lietuvių polifoninės dainos sutartinės. 

 

5.2.6.1. Paroda „Gyvybės medis: lietuvių kryždirbystė ir kryžių simbolika“ 

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos 

užsienio reikalų ministerija, ruošiasi tęsti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos parengtos 

parodos Gyvybės medis: lietuvių kryždirbystė ir kryžių simbolika  pristatymus Europoje. 2014 m. 
rugsėjo mėn. įvertinta parodos būklė, numatyti būtini parodos atnaujinimo darbai.   2014 m. 

gruodžio 19 d. LNUK sekretoriatas kreipėsi Užsienio reikalų ministeriją  dėl galimybės atnaujinti 
kilnojamąją parodą, skiriant tam lėšų (3715 Lt). Parama skirta už šios parodos gamybą atsakingai 

įmonei UAB „Ekspobalta“. 2015 m. vasario mėnesį numatoma atlikti atnaujinimo darbus. 

Preliminarus kvietimas 2015 m. eksponuoti parodą gautas iš Baltarusijos.    

 

5.2.6.2. Dainų ir šokių švenčių tradicija 

2014 m. liepos 5-6 d. tęsiant Baltijos valstybių bendradarbiavimą, saugant Dainų ir šokių 

švenčių tradiciją, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos kvietimu Vilniuje lankėsi Latvijos 

nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė (l.e.p.) Baiba Molnika ir kultūros 

programų vadovė Ieva Svarca. Pagrindinis vizito tikslas buvo dalyvauti 2014 m. Lietuvos dainų 

šventėje „Čia mano namai“. Estijos NUK atstovai į Lietuvos dainų šventę negalėjo atvykti, nes 

tuo pačiu metu Taline vyko Estijos dainų ir šokių šventė. Latvijos atstovės dalyvavo 
koncertiniuose Dainų šventės renginiuose bei susitiko su LNUK sekretoriatu. Susitikimo metu 

taip pat buvo aptartos kitos vykdomos programos nematerialaus kultūros paveldo, minimų 

sukakčių srityje, bendra programa, skirta „Baltijos keliui“.  

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir sekretoriato atstovai dalyvavo 2014 m. Dainų 

šventės pristatymo renginiuose lapkričio 19 d. Taikomosios dailės muziejuje: kultūros programų 

vadovė Milda Valančiauskienė – spaudos konferencijoje, LNUK pirmininkas Romas Pakalnis – 

iškilmingame koncerte, skirtame užsienio šalių diplomatinių atstovybių ambasadoriams.   

2014 m. gruodžio 4 d. Rygoje Latvijos liaudies kultūros centre vyko Baltijos valstybių 

atstovų susitikimas dėl bendrų Dainų ir šokių švenčių tradicijos išsaugojimo veiksmų planų. 

Susitikime Lietuvą atstovavo Lietuvos liaudies kultūros centro vadovai ir specialistai: Saulius 

Liausa, Vida Šatkauskienė, Inga Kriščiūnienė, Snieguolė Einikytė, Aurelija Andrejauskaitė, 
Donatas Zakaras ir LNUK kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė. Susitikimo metu 

Latvijos atstovai pristatė savo pasiūlymus dėl 2016 m. konferencijos Dainų ir šokių švenčių 

tradicijos socialinių aspektų temomis ir pakvietė Lietuvą ir Estiją prisijungti prie vykdomo Dainų 

ir šokių švenčių dalyvių, vadovų, rengėjų sociologinio tyrimo, kurį vykdys Latvijos nacionalinis 

kultūros centras kartu su Latvijos kultūros akademija. Taip pat buvo derinamas bendro Baltijos 

valstybių bendrų su dainų ir šokių švenčių tradicija susijusių renginių kalendorius, veiksmų 

planas 2015-2025 m. bei atnaujinamas Baltijos v. koordinacinis komitetas. Pasitarime svarstytos 

Šiaurės ir Baltijos šalių dainų švenčių perspektyvos, Baltijos šalių studentų festivalio 

„Gaudeamus“ klausimai. 

Rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais praktiką LNUK atliko Viktorija Semėnaitė, Glazgo 

universitete studijuojanti Prancūzų kalbą ir meno istoriją. Praktikos užduotis – parašyti straipsnį, 
kuriame Dainų ir šokių švenčių tradicija būtų lyginama su kitomis į UNESCO nematerialaus 

kultūros paveldo sąrašus įrašytomis vertybėmis. Viktorijos Semėnaitės straipsnis „Dainų šventės – 

lyg karnavalai?“ paskelbtas LNUK interneto svetainėje (žr. t. p. 2.4.). 

Liepos 2-6 d. LNUK praktiką atliko fotografės: Uršulė Leiputė ir Dovilė Martinaitytė. 

Praktikos užduotis – užfiksuoti įsimintinas 2014 m. Dainų šventės „Čia mano namai“ akimirkas 
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ir sukaupti Dainų švenčių tradiciją reprezentuojančių fotografijų fondą, kurį galima naudoti 

LNUK sekretoriato reikmėms (žr. t. p. 2.4. ).  
 

5.2.6.3. Sutartinės 

Balandžio 17 d. atsiliepiant į Ugdymo plėtotės centro kvietimą surengtos kūrybinės 

dirbtuvės „Sutartinių popietė“ kaip vienas Kultūros edukacijos savaitės Vilniuje „Menų 

dūzgės“, skirtos mokyklų mokytojams, renginių.  Kūrybinių dirbtuvių tikslas – supažindinti su 

unikalia, į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įtraukta 

lietuvių tradicinės muzikos rūšimi – sutartinėmis; pažinti jas ne iš knygų ar kompaktinių 

plokštelių, o pabandyti patiems pagiedoti, pašokti. Vaizdo medžiagą komentavo, apie sutartines 

pasakojo ir jų mokė etnomuzikologė, žinoma sutartinių tradicijos puoselėtoja Lietuvoje: prof. dr. 

Daiva Vyčinienė. Dirbtuvėse dalyvavo Vilniaus miesto mokytojai (muzikos, lietuvių kalbos, 

istorijos). 
 

5.2.6.4. Paroda „Lithuania in the Mail Parcel / Lietuva pašto siuntoje“ 

2013 m. LNUK Sekretoriatas parengė 10-ies originalių informacinių stendų parodą apie 

Lietuvos materialaus ir nematerialaus paveldo vertybes, įrašytas į UNESCO sąrašus, skirtą 

Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai. Po pristatymų Pirmininkavimo metais JAV, Belgijoje, 

Nyderlanduose, Čekijoje, Prancūzijoje, Slovėnijoje, Portugalijoje, 2014 m. paroda tęsė savo 

keliones JAV, Vokietijoje bei Lietuvoje: Lietuvos Vyriausybėje (sausio – balandžio mėn.), 

Kernavės archeologinės vietovės muziejuje (birželio – rugsėjo mėn.), Anykščių menų 

inkubatoriuje (balandžio mėn.) bei Panevėžio kraštotyros muziejuje (spalio–gruodžio mėn.). 

Parodos sklaidą koordinuoja LR užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos nacionalinė UNESCO 

komisija. 
 

5.2.7. Projektai nematerialaus kultūros paveldo srityje 

 

5.2.7.1. Tradicinės kultūros mokymai Kukutynė 2014 
2013 m. pabaigoje Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas parengė 

projekto „Tradicinės kultūros mokymai „Kukutynė 2014. Ant jūračių, ant maračių...“ dalinio 

finansavimo paraišką Kultūros tarybos paskelbtam kultūros ir meno projektų konkursui. Tai 2007 

(Žemaitija, Aukštaitija), 2009 (Dzūkija) ir 2011 (Aukštaitija) m. vykdyto projekto, etnokultūrinio 

ugdymo stovyklų „Kukutynė“ tąsa. Tradicinės kultūros mokymai „Kukutynė 2014. Ant jūračių, 

ant maračių…“ buvo skirti Mažosios Lietuvos regionui, vandens ir vėjo simbolikai Klaipėdos 

krašto žmogaus gyvenime ir gamtos cikle, žmogaus ir vandens sambūvio tematikai. Kultūros 

taryba projektui skyrė 10 000 Lt., papildomai gauta privat aus rėmėjo Gedimino Kuprevičiaus 

parama 16 000 Lt. Rugpjūčio 11–13 d. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, 
bendradarbiaudama su Lietuvos liaudies kultūros centru, Šilutės rajono savivaldybės Kultūros 

skyriumi ir Kintų Vydūno kultūros centru, surengė mokymus Kintuose. Mokymuose dalyvavo 32 

atrinkti (testus apie tradicinę kultūrą užpildę ir motyvacinius laiškus parašę) Mažosios Lietuvos 

mokyklų 11-13 m. moksleiviai ir mokytojai. Projekto tikslas – sudominti moksleivius ir 

mokytojus tradicine kultūra, kultūros paveldu bei paskatinti pedagogus aktyviau ir patraukliau 

skleisti regiono kultūros tradicijas jaunajai kartai.  „Kukutynės“ vadovai (Jūratė Šemetaitė, Jolanta 

Vaišvilienė, Rūta Ambrasūnienė, Saulius Lovčikas, Artūras Sinkevičius, Arūnas Stankus, Regina 

Jokūbaitytė, Indrė Skablauskaitė, Sigita Dacienė, Asta Vandytė, Rita Tarvydienė, Reda 

Cirtautienė) – kvalifikuotų Lietuvos tradicinės kultūros specialistų ratas – paveikiai ir šiuolaikiškai 

mokė liaudies kultūros tradicijų, siekė senąja kultūra sudominti ne tik  paauglius, bet ir 

pedagogus. Mokymų metu dalyviai gilinosi į vėtrungių gamybos, karpinių, pynimo, šišioniškių 
tarmės, unikalių Pamario krašto dainų  paslaptis.  „Kukutynės“ dalyviai lankėsi tradicinėje žvejo 

sodyboje, plaukiojo po Miniją ir Kuršių marias, ragavo tradicinių patiekalų, mokėsi senųjų 

lietuviškų lauko žaidimų, dirbo muzikos instrumentus, jais muzikavo, klausėsi etnokosmologijos 

paskaitų, stebėjo, kaip gaminama tradicinė venterinė valtis, mokėsi tradicinių šokių ir dainų. 2015 

m. apie šiuos mokymus bus sukurtas dokumentinis filmas, skirtas Lietuvos mokykloms.  
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5.3. UNESCO Kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo konvencijos 

įgyvendinimas  
 

5.3.1. Tarpvyriausybinio kultūrų raiškos įvairovės ir skatinimo komitetas  

2014 m. gruodžio 9-11 d. Paryžiuje UNESCO būstinėje vyko Kultūrų raiškos įvairovės 

apsaugos ir skatinimo konvencijos valstybių narių tarpvyriausybinio komiteto 8-oji sesija. Šiame 

komitete kaip šio komiteto narys ir vicepirmininkas dalyvavo Lietuvos kino centro direktorius 

Rolandas Kvietkauskas, posėdžiuose taip pat dalyvavo Lietuvos nuolatinis atstovas prie 

UNESCO, ambasadorius Arūnas Gelūnas. Komitete svarstyti Konvencijos matomumo didinimo, 

valstybių narių kasmetinių mokesčių būtinybės, gebėjimų ir kompetencijų stiprinimo, 

skaitmeninio turinio klausimai. Siekiant pasiruošti periodines ataskaitos darbams, Rolandas 

Kvietkauskas siūlo įsteigti tarpžinybinę ekspertų darbo grupę, kuri galėtų teikti rekomendacijas 

dėl Konvencijos įgyvendinimo, bei periodiškai mokėti mokesčius į Tarptautinį kultūrų raiškos 
įvairovės fondą. 

 

5.3.2.  Mokesčiai į Tarptautinį kultūrų raiškos įvairovės fondą 

2013 m. pabaigoje Lietuvos Respublikos kultūros ministerija įmokėjo 5000 eurų 

laisvanoriško mokesčio į Tarptautinį kultūrų raiškos įvairovės fondą. 2014 m. į šį fondą Lietuva 

mokesčių nemokėjo. 

 

5.3.3. Praktika kultūrų įvairovės skatinimo srityje 

 

5.3.3.1. Studija „Tarpkultūrinio dialogo aktualumas tarp Lietuvos ir arabų šalių“ 

2013 m. birželio – liepos mėn. Lietuvos nacionalinėje UNESCO komisijoje praktiką atliko  

Grenoblio universiteto studentė tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos studentė 
Monika Norkutė. Ji parengė studiją „Tarpkultūrinio dialogo aktualumas tarp Lietuvos ir arabų 

šalių“. Studijos tiklas surinkti ir apibendrinti esamą medžiagą apie vykdytus bendradarbiavimo 

tarp Lietuvos ir arabų šalių projektus, referuoti apie istorinius konktekstus, pateikti prielaidas 

galimiems bendradarbiavimo projektams (pvz. Annos Lindh Europos ir Viduržemio jūros 

regiono valstybių fondo nacionalinio tinkle). Sekretoriatas studiją įvertino palankiai, tačiau 

akcentavo būtinybę taisyti bei pildyti praktikos darbą. 2014 m. šią studiją papildė ir redagavo 

Elena Kryževičiūtė, Vilniaus Universiteto Orientalistikos Centro Lyginamųjų Azijos studijų 

studentė. Galutinė studijos versija po Egdūno Raščiaus korekcijų paskelbta LNUK interneto 

svetainėje 2014 m. birželio 17 d. Studija taip pat išplatinta per Annos Lindh fondo tinklą 

Lietuvoje. 

 
5.3.4. Annos Lindh fondo tinklas Lietuvoje 

Lapkričio 6 d. Lietuvos pramonininkų konfederacijoje įvyko ataskaitinė rinkiminė ALF 

Lietuvos tinklo narių konferencija. LNUK nuo 2005 m. yra šio tinklo narė ir partnerė. 

Konferencijoje dalyvavo kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė ir švietimo ir mokslo 

programų vadovė Liliana Bugailiškytė-Lydeikienė. Tinklo koordinatorius „In Actio“ apžvelgė 

praėjusio laikotarpio veiklas ir pristatė Lietuvos pramonininkų konfederacijos kaip naujojo ALF 

LT Lietuvos tinklo koordinatoriaus kandidatūrą. Pasiūlymui pritarta. 

 

5.3.5. Kita veikla kultūros srityje 

Spalio 22-23 d. Vilniuje vyko forumas „Kūrybinės jungtys“, skirtas kūrybiškumui, 

kūrybiškam mokymuisi, jų svarbai ir reikšmei šiandieniniame iššūkių amžiuje aptarti. Forume 
dalyvavo LNUK programų vadovės: Liliana Bugailiškytė-Lideikienė ir Milda Valančiauskienė. 

Išplatinta informacija mokykloms apie kasmetinį UNESCO Centre Louis François Troyes 

(Prancūzija) kvietimą dalyvauti tarptautiniame piešinių konkurse „Veidas ar kaukė“. Kasmet šio 

konkurso rengėjai paskelbia daugelį lietuvių moksleivių šio konkurso laureatais. 

Išplatinta informacija apie kasmetinę UNESCO – Aschberg stipendijų jauniems 

menininkams (25-35 m.) programą, skatinančią jaunų menininkų mobilumą, tobulinimąsi, 
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kultūrų dialogą. 3 krypčių (kūrybinio rašymo, muzikos ir vizualiųjų menų) rezidencijos siūlomos 

menininkams visame pasaulyje.  
Išplatinta informacija apie 2014 m. Tarptautinį karikatūros konkursą Haifoje, kurio tema – 

„Vaikų vaidmuo visuomenėje“. 

Kultūros ministerija, atsiliepdama į LNUK kvietimą, užpildė ir pateikė UNESCO 

klausimyną apie menininko statusą Lietuvoje. Šis klausimynas / apžvalga – tai UNESCO 

monitoringo dalis, skirta ištirti, kaip valstybės narės įgyvendina tarptautinius teisės aktus tokius 

kaip UNESCO Rekomendacija dėl menininko statuso (1980 Recommendation concerning the 

Status of the Artist).  
Išplatinta informacija apie kvietimą tapti UNESCO Kūrybingų miestų tinklo nariu. 

UNESCO Kūrybingų miestų tinklo kategorijos yra šios:  muzika, medijų menas, amatai ir liaudies 

menas, filmai (kinas), gastronomija, dizainas, literatūra.  

VI. ŠVIETIMAS 

6.1. UNESCO švietimo rekomendacijų atnaujinimas 

 

2014 m. toliau vyko UNESCO dokumentų peržiūrėjimo ir atnaujinimo procesai, kuriose 

aktyviai dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo institucijos, specialistai, Nacionalinės UNESCO  

komisijos nariai ir sekretoriatas. Atnaujintus dokumentus tikimasi priimti 2015 m. Generalinės 

konferencijos sesijoje. 

2014 m. pateikti Lietuvos komentarai dėl šių UNESCO švietimo dokumentų: 

 

6.1.1. 1976 m. UNESCO rekomendacija dėl suaugusiųjų švietimo plėtotės 

Svarbiausi dalykai atsiradę naujame rekomendacijos tekste yra neformalaus suaugusiųjų 
mokymosi akreditavimas, suaugusiųjų mokymo integravimas į kitas ilgalaikes UNESCO 

programas (darnaus vystymosi švietimas, visą gyvenimą trunkantis mokymasis ir pan .), 

besimokančių organizacijų, bendruomenių principas, suaugusiųjų švietėjų statuso aptarimas, 

sektoriaus finansavimo klausimai, taip pat paraginimas regionams prisiimti atsakomybę būti 

partneriais plėtojant suaugusiųjų švietimą kituose regionuose. Dauguma naujos rekomendacijos 

nuostatų Lietuvoje jau yra įdiegtos Valstybinėje švietimo strategijoje ir Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo įstatyme. 

 

6.1.2. 2001 m. UNESCO rekomendacija dėl profesinio švietimo ir mokymo 

Naujas rekomendacijos tekstas atliepia šiuolaikinio pasaulio demografinius pokyčius, 

akcentuojami jaunimo įsidarbinimo klausimai, didėjantis atotrūkis tarp visuomenės narių, taip pat 
pabrėžiama “darbui ir pilnaverčiam gyvenimui reikalingų įgūdžių, kaip svarbiausios siekiamybės” 

svarba, nustatant švietimo po 2015 m. pasaulinės darbotvarkės prioritetus. Švietimo ir mokslo 

ministerijos specialistai taip pat dalyvavo interneto konsultacijose dėl naujojo rekomendacijos 

teksto.  

6.2. UNESCO „Švietimas visiems“ programa 

 

2015 m. baigiasi svarbiausia UNESCO švietimo srities programa „Švietimas visiems“ 

įgyvendinama nuo 2000 m. Per 15 metų nepavyko maksimaliai pasiekti visų šešių programos 

tikslų, todėl UNESCO inicijuoja naują programą, pavadinta „Švietimo darbotvarke po 2015 

metų“. 2014 m. gegužę Muskato mieste, Omane vykusiame Pasauliniame „Švietimas visiems“ 

programos susitikime buvo priimtas Muskato susitarimas. Šis dokumentas išplatintas valstybėms 
narėms, kaip pamatinis dokumentas diskusijose dėl naujos švietimo darbotvarkės. Muskate buvo 

sutarta dėl vieno universalaus naujos programos tikslo – „iki 2030 m. užtikrinti bešališką ir 
įtraukiantį kokybišką švietimą ir visą gyvenimą trunkantį mokymąsi visiems“ ir septynių 

uždavinių, kurie ir atkartoja ankstesnių programų nepasiektus uždavinius, ir akcentuoja naujus, 

iškeltus atsižvelgiant į besikeičiančias pasaulio socialinės, ekonominės ir kultūrinės raidos 
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tendencijas. Lyginant su „Švietimas visiems“ programa naujos programos projektas yra 

glaudesnis, konkretesnis, jame prioritetizuojamas mokytojų rengimas, taip pat besimokančiųjų 
darnaus vystymosi kompetencijų ir vertybinių nuostatų formavimas. Programa glaudžiai susieta 

su kitomis UNESCO iniciatyvomis, būtent Darnaus vystymosi švietimo ir Globalaus pilietiškumo 

iniciatyvomis. Diskusijose dėl naujos darbotvarkės – vykstančiose internete bei susitikimuose - 

aktyviai dalyvauja ir Lietuvos specialistai. Naujoji tarptautinė švietimo programa bus priimta 2015 

m. gegužės 19-22 d. Incheon, Korėjoje, vyksiančiame Pasaulio švietimo forume. 

Rugpjūčio 1 d. Švietimo ir mokslo ministerija parengė ir UNESCO išsiuntė UNESCO 

programos „Švietimas visiems“ įgyvendinimo Lietuvoje ataskaitą „Švietimas visiems. UNESCO 

iniciatyvos įgyvendinimas Lietuvoje“ (2014). Lietuvišką ataskaitos variantą Švietimo ir mokslo 

ministerija išleido atskiru leidiniu su mokinių pasiūlytu viršeliu. 

2015 m. vasario 19 – 20 d. Paryžiuje vyko Regioninė konferencija švietimo darbotvarkės 

po 2015 metų klausimais. Tai parengiamasis renginys, tokie vyko visuose penkiuose UNESCO 
regionuose, prieš Pasaulinį šviet imo forumą gegužės 19-22 d. Korėjoje, kurioje ir bus galutinai 

suderėta dėl procentų ir tikslų bei pristatyta naujoji švietimo darbotvarkė. Lietuvą konferencijoje 

atstovavo Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Dainius Numgaudis, Švietimo ir mokslo 

ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos integracijos departamento Europos 

Sąjungos ir tarptautinių organizacijų skyriaus vedėja Vilija Gelažauskaitė ir Nacionalinės 

komisijos švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė. 

6.3. Darnaus vystymosi švietimas 

 

Jungtinėse Tautose diskutuojama dėl Darnaus Vystymosi Tikslų (Sustainable 

Development Goals), kurie nuo 2016 m. pakeis Tūkstantmečio plėtros tikslų programą. 

UNESCO, kaip specializuota JT agentūra, yra įgaliota suteikti strateginį pagrindą šių tikslų 
įgyvendinimui švietimo, mokslo, kultūros bei komunikacijos ir informacijos priemonėmis. 2014 

m. lapkričio 9-12 d. Japonijoje, Nagojoje, vyko UNESCO Pasaulinės darnaus vystymosi švietimo 

konferencija ir eilė kitų pasaulinių renginių, skirtų sutarti dėl ilgalaikės darnaus vystymosi 

švietimo programos, kuri taptų svarbiu Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo įrankiu. Nagojoje 

priimta deklaracija, skirta aukštojo mokslo orientavimui į darnų vystymąsi. Deklaracijoje 

akcentuojamas aukštojo mokslo, kaip vienos svarbiausių priemonių siekiant transformuojančių 

pokyčių valstybės vystymuisi ir visuomenės vertybinėje orientacijoje, kurie turi atsirasti 

glaudinant aukštojo mokslo institucijų ir visuomenės – viešojo ir privataus sektoriaus – 

partnerystę, atveriant institucijas, studijų, tyrimų procesus ir stiprinant jų potencialą adaptyviai 

kaitai, iš visuomenės ateinančioms iniciatyvoms ir problematikai, didžiausią dėmesį skiriant 
darnaus vystymosi vertybinių nuostatų, kritinio ir kūrybinio mąstymo įgūdžių ir kompetencijų 

keistis ir keisti visuomenę ugdymui. 

Nacionalinė UNESCO komisija 2014 m. organizavo eilę susitikimų su Lietuvos švietimo 

ir mokslo institucijomis, siekdama informuoti apie naujos UNESCO darnaus vystymosi švietimo 

strategijos kryptis ir paskatinti diskusijas apie jos įgyvendinimo galimybes Lietuvos švietimo, 

studijų, mokslo tyrimų organizavimo ir kitose viešojo gyvenimo srityse. Vienas iš tokių renginių 

buvo sausio 15 d. organizuota diskusiją su Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokslo 

tarybos, Lietuvos Respublikos Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto atstovais, siekdama 

atkreipti dėmesį į šios deklaracijos nuostatų praktinio įgyvendinimo svarbą ir aptari būdus tai 

pasiekti. Buvo parengti konkretūs siūlymai rengiamam Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo 

įstatymui, kurie integruotų UNESCO darnaus vystymosi švietimo strategines nuostatas į Lietuvos 
mokslą ir studijas reglamentuojančią teisinę bazę. Šie pasiūlymai išsiųsti projektą rengiančiai 

Švietimo ir mokslo ministerijai. 

6.4. UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklas 

 

2014 m. priimtas sprendimas į nacionalinį UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklą įtraukti 

8 naujas nares – aktyviausias Baltijos jūros projekte dalyvaujančias  mokyklos. Tokio sprendimo 

prieita siekiant į ASPnet veiklą oficialiai įtraukti Baltijos jūros projekto, kaip vieno iš pirmųjų ir 
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sėkmingiausių UNESCO ASPnet pagrindinių projektų, dalyves, kurios iki šiol nepriklausė 

tinklui, nes paradoksaliai Baltijos jūros projekte Lietuva pradėjo dalyvauti anksčiau, nei jį 
inicijavusiame UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinkle. Naujomis tinklo narėmis tapo Klaipėdos 

Simono Dacho progimnazija, Šilutės Pamario pagrindinė mokykla, Šiaulių Romuvos gimnazija, 

Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla, Kauno Lapių pagrindinė mokykla, Vilniaus Žemynos 

gimnazija, Vilniaus Radvilų gimnazija, Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija.  

Balandžio 10 d. įvyko Lietuvos UNESCO ASPnet mokyklų metinis susitikimas, kurio 

metu pristatytas tinklo veiklos planas 2014 m., mokyklos dalinosi patirtimis ir įspūdžiais  iš tinklo 

organizuotų renginių, įteikti UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklo narystės sertifikatai naujoms 

tinklo narėms, apžvelgti mokyklų pildyti klausimynai, aptartos logotipų naudojimo taisyklės. 

Susitikimo dalyviai taip pat išklausė Vilniaus universiteto docentės Laimos Galkutės paskaitos 

Darnaus vystymosi švietimas -  svarbiausias UNESCO ASPnet veiklos principas.  
Balandžio 23-iąją švenčiamos Pasaulinės knygos ir autorių teisių dienos proga UNESCO 

organizavo Vaikų knygos viršelio konkursą – 2014, kuriuo siekė paskatinti pačius vaikus aktyviai 

dalyvauti knygų kūrime, taip pat pademonstruoti savo kūrybiškumą, asmenybę ir stilių. Tokia 

diena – gera proga skleisti spausdintų žodžių kultūrą, suteikti žmonėms  priėjimą prie jos 

raštingumo programų dėka, atverti švietimo galimybes, palaikyti leidyklų, knygynų, bibliotekų ir 

mokyklų darbuotojus. Kartu su kitomis pasaulio mokyklomis projekte aktyviai dalyvavo Lietuvos 

ASPnet tinklo mokyklų mokiniai (6-13 metų). 10 nacionalinėje atrankoje nugalėjusių darbų buvo 

išsiųsti tarptautinės komisijos vertinimui. 

Gegužės 15 d. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija patvirtino naują Lietuvos  
mokyklų dalyvavimo UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinkle nuostatų redakciją bei patvirtino 

ASPNet mokyklų tinklo prioritetinių veiklos sričių sąrašą 2013-2016 m. Šių dokumentų pagrindu 

buvo pradėta Lietuvos ASPNet tinklo pertvarka. 

UNESCO partnerė – Tarptautinė nevyriausybinė organizacija Dyslexia International kartu 
su Londono universiteto švietimo institutu organizavo nemokamus interaktyviu s distancinio 

mokymosi kursus mokytojams „Pagalba vaikams, turintiems skaitymo ir rašymo sunkumų“. 

Kursai vyko 6 savaitės nuo spalio 1 d. Aktyviai dalyvavo ir Lietuvos UNESCO ASPnet mokyklų 

mokytojai. 

Spalio 1 d. UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklo tarptautinis koordinavimo skyrius 

paskelbė 2014-2021 m. UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklo veiklos strategiją. Tai svarbiausias 

tinklo programinis dokumentas, nulemsiantis tarptautines ir nacionalines tinklo veiklos 

kryptis. Strategija išversta į lietuvių kalbą ir išplatinta tinklo mokykloms. 

Minint Baltijos kelio 25-ąsias metines, Latvijos nacionalinė UNESCO komisija lapkričio 
7 d. organizavo Baltijos valstybių mokinių savivaldų forumą „Eiti į priekį Baltijos keliu“ 

Valmieroje. Forumo tikslas buvo sukviesti jaunimo atstovus – mokinių lyderius pasikalbėti apie 

Baltijos kelio istorinę ir simbolinę svarbą, pilietinio dalyvavimo pavyzdį, paskatinti mokinių 

savivaldų aktyvumą ir bendradarbiavimą. Lietuvą forume atstovavo 4 mokyklų, dalyvaujančių 

UNESCO ASP tinkle, komandos, kurios turėjo pristatyti moksleivių sukurtą filmuką, skirtą 

Baltijos kelio akcijai. Utenos „Saulės“ gimnazijos komandos filmukas buvo organizatorių 

apdovanotas.  

Nacionalinė UNESCO komisija išplatino informaciją apie Estijos nacionalinės UNESCO 

komisijos organizuojamą Jungtinių Tautų simuliaciją UNESCO ASPnet mokyklų komandoms, 

kuri vyks 2015 m. kovo 27-29 d. Jüri mokykloje, netoli Talino. Dalyvauti kviečiamos viena arba 

dvi šalies komandos, sudarytos iš 1-2 UNESCO ASPnet mokyklų moksleivių, 16-19 metų 

amžiaus, besidominčių tarptautinės politikos, diplomatijos ir taikos temomis.  
UNESCO ASPnet mokyklos dalyvavo kasmetinėje „Environment Online – ENO“ 

organizacijos rengiamoje kasmetinėje medžių sodinimo akcijoje. Nuo 2000 m. daugiau nei 10 

tūkstančių mokyklų 157 valstybėse prie šios iniciatyvos prisijungė medelių sodinimo akcijomis. 

Tokia akcija organizuojama dvi dienas kiekvienais metais: gegužės 22-ąją – Tarptautinę 

biologinės įvairovės dieną ir rugsėjo 21-ąją – Tarptautinę taikos dieną. Šiais metais švenčiama 

akcijos 10 metų sukaktis. Sukakties proga organizuota „Medžių olimpiada“ (Treelympics) – 

medelių sodinimo varžybos. Buvo skaičiuojami visi medeliai, pasodinti nuo 2014 m. kovo 20 iki 

spalio 24 d. 
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6.5. UNESCO Baltijos jūros projektas 

 
2014 m. UNESCO Asocijuotųjų mokyklų programos viename iš pagrindinių projektų – 

Baltijos jūros projekte – dalyvauja 29 mokyklos.  

 

6.5.1. Baltijos jūros projekto dalyvių konferencija  

Lapkričio 28-29 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre surengta tarptautinio 

Baltijos jūros projekto dalyviams skirta konferencija „Aplinkosaugos projekto įgyvendinimas 

mano mokykloje“,, kurioje dalyvavo 29 Baltijos jūros projekte dalyvaujančių Lietuvos bendrojo 

ugdymo mokyklų mokinių ir mokytojų komandos. Konferencijos tikslas – ugdyti moksleivių 

gamtosaugos veiklos gebėjimus įgyvendinant Baltijos jūros projekto programas, paskatinti Baltijos 

jūros projekto dalyvius dalintis patirtimi įgyvendinant Baltijos jūros projekto programas, skatinti 

veiklų tęstinumą Lietuvos mokyklose; formuoti praktinės veiklos įgūdžius, skatinti pažinti 

aplinką; formuoti mokslinio mąstymo įgūdžius, gebėjimus analizuoti ilgamečius tyrimų 
rezultatus. Konferencijoje mokiniai pristatė  projektinius darbus − stendinius pranešimus, 

parengtus pagal Baltijos jūros projekto programas. Konferencijos dalyviams taip pat surengta 

įvairių mokymų. 

 

6.5.2. Baltijos jūros projekto dalyvių susitikimai 

Kovo 8-10 d. Kopenhagoje, Danijoje, vyko Baltijos jūros projekto nacionalinių 

koordinatorių susitikimas. Susitikime dalyvavo visų devynių projekte dalyvaujančių valstybių 

nacionaliniai koordinatoriai, taip pat mokyklų atstovai, Šiaurės ir Baltijos šalių ASPnet 

nacionaliniai koordinatoriai, mokslo tyrimų institucijų atstovai. Susitikimo tikslai buvo du: aptarti 

Baltijos jūros projekto esamą situaciją ir iššūkius su kuriais susiduriama, bet svarbiausia susitarti 

dėl ateities krypčių. Ankstesnių susitikimų metu buvo nuspręsta, kad Baltijos jūros projekto 
tolimesnei veiklai ypatingą postūmį suteiktų dalyvavimas ribotos trukmės Europos  Sąjungos 

finansuojamoje ERASMUS + programoje. Projekto paraiškoje yra numatyta glaudinti 

bendradarbiavimą su aukštosiomis mokyklomis, mokslinių tyrimų institutais, rengti mokymus 

mokytojams, kurti naują metodinę medžiagą, kurti kompiuterines ir mobiliąsias programėles  

naudojimui praktiniuose tyrimuose. Ketinamo teikti projekto įgyvendinimas Lietuvoje būtų 

svarbus  gamtos mokslų metodologijos požiūriu: kaip integrali biologijos, chemijos, 

fizikos interpretacija realiame darnaus vystymosi kontekste; ir kaip mokymosi pagrindimas 

tyrimais. Metodologiją, išbandytą su BSP dalyviais, galima būtų siūlyti integruoti į nacionalines 

švietimo sistemas ir parengti atitinkamas rekomendacijas mokykloms. Didelę susitikimo dalį 

sudarė specialiai kviestų specialistų iš mokslinių tyrimų institucijų, tokių kaip Sopoto jūros tyrimų 

instituto, Rostoko jūros tyrimų centro pristatymai apie jų atstovaujamų institucijų siūlomas 
edukacines programas visų amžiaus grupių moksleiviams, taip pat stažuočių galimybes. Minėti 

institutai jau daugelį metų sėkmingai bendradarbiauja su savo šalių Baltijos jūros projekto 

mokyklomis. Tokia patirtis galėtų būti pritaikyta ir Lietuvoje. Susitikime Lietuvą atstovavo 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė 

Liliana Bugailiškytė-Lideikienė ir Baltijos jūros projekto nacionalinė koordinatorė Miglė 

Simanavičienė. 

Birželio 13—15 d. Baltijos jūros projekto koordinatorių susitikimas, skirtas ERASMUS + 

projekto paraiškai toliau derinti, vyko Vilniuje. 

 

6.6. Kūrybingumo ugdymas švietime 

 
Gruodžio mėn. LNUK sekretoriato iniciatyva Ugdymo plėtotės centras, 

bendradarbiaudamas su  Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatu ir Šiaurės 

ministrų tarybos biuru Lietuvoje, išleido Norvegijos autoriaus Leif Runar Forsth leidinį „Naujas 

praktinis mąstymas. Sisteminis ir kūrybiškas problemų sprendimas“, skirtą kūrybiško problemų 

sprendimo metodams. Šis leidinys buvo išleistas įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą 

„Pradinio ugdymo tobulinimas“ ir išplatintas Lietuvos mokykloms, įskaitant UNESCO 

asocijuotas mokyklas  bei kitas švietimo įstaigas. Šis leidinys, skirtas padėti išmokti geriau spręsti 
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problemas, plačiau ir lanksčiau mąstyti bei kūrybiškai pasitelkti vidines proto galias. Rengti leidinį 

pradėta 2010 m., kai LNUK sekretoriato darbuotojai dalyvavo Šiaurės ministrų tarybos valstybės 
sektoriaus darbuotojų mobilumo programoje, vyko darbo vizitų į Švediją, Norvegiją ir Suomiją. 

2015 m. numatoma surengti leidinio pristatymus – mokymus, skirtus ASP‘net tinklui, 

pasikviečiant Leif Runar Forsth bei Lietuvos praktikus (mokyklų pedagogus).  

6.7. Kita veikla švietimo srityje 

 

Kovo 31 d. LR Statistikos departamentas parengė ir UNESCO statistikos institutui 

pateikė kasmetinę nacionalinę raštingumo ir švietimo pasiekimų statistiką. 

Nacionalinė UNESCO komisija išplatino informaciją apie UNESCO Švietimo planavimo 

instituto (International Institute for Educational Planning, IIEP)  skelbiamą kvietimą dalyvauti 
specializuotų trumpalaikių kursų (2015 m. balandžio 13 - birželio 5 d.) programoje.  Programa 

inicijuojama siekiant suteikti galimybę švietimo darbuotojams patobulinti savo kvalifikaciją, įgyti 

naujų įgūdžių, dalyvaujant intensyviuose, trumpalaikiuose mokymuose, pasirenkant specifinę 

švietimo planavimo ir vadybos sritį. Programa skiriama ministerijų švietimo planavimo ir vadybos 
specialistams, taip pat mokslo institutų ir universitetų darbuotojams specializuojantiems švietimo 

inovacijų sklaidos ir galimybių kūrimo švietime srityse, nevyriausybinių ir daugiašalių agentūrų, 

veikiančių švietimo programų  planavimo ir įgyvendinimo srityje, darbuotojams.  

Gegužės 4-10 d. visame pasaulyje bei Lietuvoje vyko UNESCO ir Pasaulinės švietimo 

kampanijos visuotinei akcijai –Veiksmo savaitei – skirti renginiai. Visuotinė veiksmo savaitė- tai 
pasaulinės švietimo kampanijos (Global Campaign for Education) visuotinė akcija, kuria siekiama 

didinti visuomenės informuotumą apie švietimo problemas visame pasaulyje, taip pat raginti 

vyriausybes tesėti savo pažadą - iki 2015 m. visiems suteikti kokybišką švietimą. Kasmet prie šios 

akcijos prisijungia milijonai viso pasaulio mokinių, mokytojų, studentų, dėstytojų, kitų aktyvistų. 

Paskelbę šių metų temą ,,Švietimas ir negalia“, 2014 metų Visuotinės veiksmo savaitės iniciatoriai 

kvietė diskutuoti apie inkliuzinį ugdymą, jo privalumus, įgyvendinimo problemas.  

 Gegužės-birželio mėnesiais Nacionalinės UNESCO komisijos švietimo ir mokslo 

programų vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė dalyvavo Lamaro universiteto vykdytame 
tyrime, kuriuo siekta išsiaiškinti esmines pasaulinio švietimo lyderystės kompetencijas. 

 

Nacionalinė UNESCO komisija išplatino informaciją apie Tarptautinės organizacijos 

Dyslexia International kartu su Londono universiteto švietimo institutu organizuotus nemokamus 

distancinio mokymosi kursus mokytojams „Pagalba vaikams, kuriems sunkiau sekasi skaityti ir 

rašyti“.  Kursai truko 6 savaites nuo spalio 1 d. Juose aktyviai dalyvavo UNESCO ASPnet 

mokyklų mokytojai. 
 

VII. MOKSLAS 

7.1. UNESCO programa Žmogus ir biosfera 

 

Rugsėjo 10 d. Nacionalinė UNESCO komisija išplatino informaciją apie galimybę 

dalyvauti UNESCO MAB (Žmogus ir biosfera) programos skyriaus skelbiamame kasmetiniame 

pasauliniame MAB Jaunųjų mokslininkų konkurse, kurio metu kompetentinga komisija 10-čiai 
jaunųjų mokslininkų iš viso pasaulio skiria premijas jų moksliniams tyrimams gamtos mokslų 

srityje. Lietuvos kandidatūrų pateikta nebuvo.  

Spalio 27 d. Nacionalinė UNESCO komisija informavo Lietuvos nacionalinio MAB 

komiteto pirmininką Žuvinto biosferos rezervato direktorių Arūną Pranaitį apie galimybę teikti 

paraišką tradiciniam Michele Batisse biosferos rezervatų valdymo konkursui.  

2015 m. vasario 11 d. Nacionalinė UNESCO komisija suinteresuotoms institucijoms 

išplatino MAB strateginės grupės parengtą MAB programos strategijos 2015-2025 m. projektą, 

kviesdama pateikti komentarus. Valstybių narių pateikti komentarai bus įvertinti ir atnaujinta 

strategija bus patvirtinta 2015 m. birželio 8-12 d. Paryžiuje vyksiančioje MAB tarptautinės 
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koordinacinės tarybos sesijoje. Vienas iš diskusijos klausimų – pasiūlymas keisti MAB biosferos 

rezervatų pavadinimą į biosferos regionus. Tikinama, kad taip būtų eliminuotos neigiamos 
termino „rezervatas“ konotacijos, taip pat naujas pavadinimas geriau atspindėtų šių ypatingų  

vietovių saugojimo, valdymo, naudojimo aspektus.  

 

7.2 Tarptautiniai šviesos ir šviesos technologijų metai – 2015 

 
2013 m. gruodžio 20 d. Jungtinių Tautų Generalinė asamblėjoje nuspręsta 2015 -iuosius 

metus paskelbti Tarptautiniai šviesos ir technologijų metais. Svarbiausias siekis – parodyti šviesos 

ir optikos technologijų reikšmę žmogaus gyvenimui ir visuomenės vystymuisi, atskleisti kaip 
šviesa ir šviesos technologijos skatina pasaulio pažangą bei yra panaudojamos pasaulinėms 

energijos, žemės ūkio, bendrai ekonomikos, sveikatos ir medicinos, švietimo sričių problemoms 

spręsti.  Tarptautinės metų minėjimo programos rengėjai kviečia prisiminti, kad šviesa – tai 

šviesos energija, fotonikos ir lazerių technologijos medicinoje, pramonėje, paveldo restauravime, 

šviesolaidis ir dar daug sričių. Kvietimą minėti Tarptautinius šviesos metus Nacionalinė UNESCO 

komisija išplatino Lietuvos mokslo institutams, Lietuvos ASPnet mokykloms, kitoms 

institucijoms. Sekretoriatas rengia rekomendacijas mokytojams, kaip sieti dėstomų dalykų turinį 

su Tarptautinių šviesos metų temomis. 

7.3 Kita veikla mokslo srityje 

 

2014-uosius metus Tarptautinė kristalografijos sąjunga ir UNESCO skelbė Tarptautiniais 
kristalografijos metais. Svarbiausiais metų minėjimo programos tikslais buvo - didinti 

kristalografijos mokslo žinomumą bei supratimą kokią svarbą šis mokslas turėjo šiuolaikinės 

visuomenės technologinei pažangai, įkvėpti jaunus žmones mokslininko profesijai, 

pademonstruoti šio mokslo universalumą, skatinti tarptautinį pasaulio mokslininkų 

bendradarbiavimą, skatinti kristalografijos švietimą ir tyrimus, taip pat kristalografijos mokslo 

sąsajas su kitomis mokslo šakomis. Metų paminėjimui organizuoti buvo sukurta speciali interneto 

svetainė http://www.iycr2014.org/, kurioje organizuota informacinės, mokomosios medžiagos 

sklaida, publikuotos virtualios metų minėjimui skirtos parodos, straipsniai ir kita informacija, 

skelbta apie stipendijų, stažuočių mokslininkams programas.  

Nacionalinė komisija išplatino informaciją apie skelbiamus 2015 metų UNESCO ir 
L‘Oreal apdovanojimus moterims mokslininkėms. Kasmet šiuo apdovanojimu pagerbiamos 

penkios labiausiai nusipelniusios fizinių mokslų pažangai mokslininkės iš visų pasaulio žemynų. 

Lietuva buvo kviečiama pasiūlyti kandidatę šiam apdovanojimui gauti. Lietuva 2015 m. 

apdovanojimams kandidačių nepasiūlė. 

Liepos 15 d. Nacionalinė komisija išplatino informaciją apie Tarptautinės kristalografijos 

sąjungos ir UNESCO remiamas STOE, DECTRIS ir Xenocs kompanijų organizuotas atvirąsias 

dirbtuves jauniems mokslininkams, vykusias rugsėjo 10- 19 d. STOE kompanijos būstinėje 

Darmstadte, Vokietijoje, ir Xenocs būstinėje Grenoblyje, Prancūzijoje. Lietuvos mokslininkų 

paraiškų sulaukta nebuvo. 

Rugpjūčio 7 d. Nacionalinė UNESCO komisija išplatino informaciją apie UNESCO 

Tarptautinės hidrologijos programos kartu su JAV atstovybe prie UNESCO organizuojamą 
techninių ir kultūrinių mainų programa jauniems vandens mokslininkams, vandens sistemų 

vadybininkams ir praktikams.  10 dalyvių ir žemiau pateikiamo sąrašo šalių bus pakviesti į 10 

dienų truksiančią stažuotę 2015 m. kovo mėnesį Jungtinėse Amerikos valstijose. Programos metu 

dalyviai gilinsis į techninius ir institucinius miesto ir kaimo vandens išteklių aspektus, vandens 

tiekimo tinklų organizavimą,  vyks į svarbiausius tyrimų centrus skirtinguose miestuose, vandens 

tiekimo centrus, sėkmingai pritaikiusius naujausias vandens tiekimo ir valymo technologijas. 

Programos konkursui buvo pateiktos Lietuvos geologijos tarnybos darbuotojo dr. Dariaus Kutkos 

ir VU Hidrologijos ir klimatologijos katedros docento dr. Edvino Stonevičiaus kandidatūros.  

Nacionalinė komisija išplatino informaciją apie UNESCO ir Tarptautinio tvariosios 

energijos vystymo centro (ISEDC), įsikūrusio Maskvoje, Rusijos Federacijoje, organizuotą 4 

savaičių stažuočių programą tvariosios ir atsinaujinančios energijos srityje. Programa suteikė 
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galimybę 20 atrinktų specialistų atlikti stažuotę anglų kalba Rusijos Federacijos specializuotose 

institucijose nuo 2014 m. spalio 6 iki 31 d.  Paraiškų iš Lietuvos sulaukta nebuvo. 
Lapkričio 3 d. Nacionalinė UNESCO komisijos generalinė sekretorė Marija Drėmaitė ir 

švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė dalyvavo Lietuvos mokslo 

tarybos organizuotoje konferencijoje “Mokslo tarptautiškumas. Lietuvos mokslo kokybei gerinti”. 

Pasaulinės mokslo dienos, kuri visame pasaulyje švenčiama lapkričio 10-ąją, proga 

UNESCO pristatė naują jungtinę UNESCO, leidyklos Nature Publishing ir farmacijos 

kompanijos Roche iniciatyvą – pasaulinei bendruomenei skirtą nemokamą mokslo šaltinį 

internete – Pasaulinę mokslo biblioteką (World Library of Science; WLoS; 

http://www.nature.com/wls ). Ši virtuali biblioteka siūlo aukštos kokybės gamtamokslinio 

švietimo turinį trumpų elektroninių knygų ir straipsnių pavidalu. Bibliotekos misija – suteikti 

galimybę viso pasaulio besimokantiesiems pasiekti aukštos kokybės mokslo šaltinius, skatinti 

smalsumą ir mokymąsi, prisidėti prie mokinių ir mokytojų ugdymosi tiek turinio, tiek mokslo 
atradimų kultūrinės įtakos prasme. Ateityje ketinama biblioteką plėsti įtraukiant gyvybės ir fizikos 

mokslų temas, taip pat siūlant straipsnių vertimus įvairiomis kalbomis.  

VIII. SOCIALINIAI IR HUMANITARINIAI MOKSLAI 

8.1. UNESCO socialinių ir humanitarinių mokslų srities dokumentų atnaujinimas 

 

2014 m. vyko dviejų UNESCO socialinių ir humanitarinių mokslų srities dokumentų 

peržiūrėjimo ir atnaujinimo procesas. Šių dokumentų atnaujintus tekstus numatoma patvirtinti 

2015 m. vyksiančios UNESCO Generalinės konferencijos metu. 

8.1.1. 1974 m. UNESCO rekomendacija dėl mokslininkų ir mokslo tyrėjų statuso 

Naujame tekste labiau akcentuojami etikos klausimai visuose mokslinės veiklos etapuose, ne tik 

moksliniuose tyrimuose ir gautų rezultatų sklaidoje, bet ir ekspertinėje veikloje. Pabrėžiama, kad 
politikai, mokslo finansuotojai ir administratoriai neturėtų tiesiogiai ar netiesiogiai versti mokslo 

tyrėjų nusižengti etikos principams, bet skatinti etišką tyrėjų elgesį. 

 

Pateiktas Lietuvos pasiūlymas, kad atnaujintoje rekomendacijoje turėtų būti daugiau 

dėmesio skirta atvirosios prieigos prie mokslinių tyrimų rezultatų – mokslo duomenų ir 

publikacijų – klausimui. Taip pat naujoje rekomendacijoje turėtų būti skirta daugiau dėmesio 

tarpdisciplininiams tyrimams. Vis sudėtingėjančioms globalioms problemoms spręs ti reikalingos 

intensyvios mokslo žmonių pastangos, apimančios tarpdisciplininius tyrimus. Šiuo aspektu ne 

mažiau svarbus ir atvirosios prieigos principas ir mokslo žinių perdavimas, nes žinios, kuriomis 

nesidalijama, yra neveiksnios. Be atvirosios prieigos skirtingą gerovės lygį pasiekusioms šalims 

išlieka nevienodos sąlygos pasinaudoti moksliniais pasiekimais ir žiniomis. 
 

8.1.2. 1978 m. Tarptautinė fizinio lavinimo ir sporto chartija 

2013 m. UNESCO Generalinės konferencijos 37-osios sesijoje buvo priimtas nutarimas 

peržiūrėti ir atnaujinti 1978 m. priimtą Tarptautinę fizinio lavinimo ir sporto chartiją. UNESCO 

generaliniam direktoriui buvo pavesta kartu su Tarpvyriausybiniu fizinio lavinimo ir sporto 

komitetu (CIGEPS) parengti atnaujintos chartijos projektą, kuris po konsultacijų su valstybėmis 

narėmis, būtų teikiamas UNESCO generalinės konferencijos patvirtinimui 38-ojoje sesijoje. 

Siekiama, kad atnaujintoje chartijoje būtų atspindėti šiuolaikinės visuomenės fizinio lavinimo ir 

sporto iššūkiai, taip sukuriant veiksmingą ir aktualų dokumentą. Nacionalinė komisija išplatino 

atnaujintos chartijos projektą suinteresuotoms Lietuvos institucijoms. Lietuvos komentaras dėl 

chartijos projekto buvo pateiktas UNESCO. Naujame chartijos tekste ženkliai papildytas teminių 
ir koncepcinių elementų sąrašas, atspindintis visuomenės pokyčius, įvykusius per pastaruosius 30 

metų. Svarbią vietą užima įtraukimo, saugumo užtikrinimo ir tvarumo klausimai, taip pat 

akcentuojama, kad fizinio lavinio nauda labai priklauso nuo kokybės ir pritaikymo pagal 

poreikius. 

http://www.nature.com/wls
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8.2. Mokslo ir technologijų etika. Bioetika  

 
Rugsėjo 8-12 d. vyko Tarptautinio bioetikos komiteto 21-oji sesija, rugsėjo 9-10 d. vyko 

jungtinėje Tarptautinio bioetikos komiteto ir Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto sesija, kurioje 

dalyvavo Lietuvos bioetikos komiteto pirmininkas, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 

narys prof. Eugenijus Gefenas. Svarbiausias dėmesys sesijų metu buvo skiriamas  dviem temoms, 

susijusiomis su Visuotinės bioetikos ir žmogaus teisių deklaracijos 15 straipsnio (dalijimasis 

teikiama nauda) ir IBC svarstymų žmogaus genomo ir žmogaus teisių klausimais lauko išplėtimu. 

Prieš sesijas šiais klausimais Tarptautinio bioetikos komiteto darbo grupės buvo parengusios 
koncepcijų aprašus, kurie buvo išsiųsti abiejų komitetų nariams, prašant iš anksto pareikšti savo 

nuomonę. Gauti atsiliepimai buvo įtraukti į informacinį dokumentą, svarstytą sesijų metu. 

Lietuva turėjo galimybę pasiūlyti pripažintą tiksliųjų ar humanitarinių mokslų specialistą, 

turintį patirties mokslinių žinių ir technologijų etikos srityje, užimti UNESCO Pasaulinės 

mokslinių žinių ir technologijų etikos komisijos (COMEST) nario  vietą 2014-2017 m. 

kadencijai. Pasiūlymų iš Lietuvos institucijų sulaukta nebuvo. 

 

8.3. Fizinė kultūra, sportas, antidopingas 

 
Kovo 18 d. Nacionalinė UNESCO komisija kreipėsi į Lietuvos tautinį olimpinį komitetą 

informuodama apie Moterų, sporto ir fizinio lavinimo stebėjimo centro, turinčio UNESCO antros 

kategorijos instituto statusą inicijuojamą pasaulinį nacionalinių koordinatorių tinklą. Tarptautinis 

stebėjimo tinklas rūpinsis lyčių klausimų integravimu sporto politikoje, sveikos ir saugios 

aplinkos sportuojančioms moterims užtikrinimu, taip pat kitais svarbiais klausimais. 

Vadovaujantis minėtu susitarimu kiekviena valstybė turi skirti nacionalinį koordinatorių, kuris 

reguliariai informuotų stebėjimo centrą apie lyčių lygių galimybių įgyvendinimo sporte pažangą 

savo valstybėje.  

Lapkričio 20 d. Nacionalinė UNESCO komisija Kūno kultūros ir sporto departamentui 

prie LR Vyriausybės persiuntė UNESCO generalinės direktorės Irinos Bokovos kreipimąsi dėl 
Pasaulio Antidopingo agentūros siūlomų pataisymų (papildymų) Draudžiamųjų preparatų sąraše 

bei Medikamentų vartojimo lengvatiniuose standartuose. Pagal procedūrą valstybės narės turi 

teisę sureaguoti ir pareikšti komentarus dėl naujų pataisymų. Iki nustatytos datos – 2015 m. 

sausio 1 d. – tokių negavus, pataisymai įsigaliojo. 

2015 m. sausio 29 d. Nacionalinė UNESCO komisija suinteresuotoms institucijoms 

išplatino kvietimą teikti projektų paraiškas finansinei paramai iš UNESCO Dopingo nevartojimo 

fondo. Įgyvendindama Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte nuostatas, 2008 

m. UNESCO įkūrė Dopingo nevartojimo fondą. Šis fondas turėtų padėti prie konvencijos 

prisijungusioms šalims kurti ir įgyvendinti efektyvias programas prieš dopingo vartojimą sporte. 

Fondą sudaro Konvencijos Šalių, UNESCO šalių narių, kitų Jungtinių Tautų organizacijų, 

privačių ir visuomeninių institucijų bei individualių asmenų įnašai. Prašymus dėl finansinės 
paramos iš šio Fondo gali teikti tik Konvencijos Šalys per savo šalių nacionalines UNESCO 

komisijas.  

8.4. Darnos mokslas 

 
Birželio 15-17 d. Bratislavoje, Slovakijoje, vyko seminaras skirtas Vidurio ir Rytų 

Europos regiono partnerystės programai darnaus mokslo (sustainability science) srityje pristatyti. 

Iniciatyva kilo iš poreikio stiprinti, remti ir vienyti mokslo institucijas, dirbančias ta kryptimi. 

Programa skatina tarpdisciplininius, į problemų sprendimą orientuotus tyrimus, akcentuoja 

aukštojo mokslo transformuojantį vaidmenį valstybės vystymuisi ir visuomenės vertybinei 
orientacijai, aukštojo mokslo institucijų ir visuomenės – viešojo ir privataus sektoriaus – 

partnerystę. Moksliniams tyrimams ir studijoms tenka išskirtinis vaidmuo numatant įvairių 

sektorių darnaus vystymosi gaires ir konkrečias priemones bei rengiant kūrybiškus specialistus, 

gebančius aktyviai prisidėti prie inovacijų kūrimo. Projekto iniciatyva atsiliepia į vieną iš naujų 
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UNESCO strateginių krypčių ir naująją Pasaulinę veiksmo programą, pakeisiančią Darnaus 

vystymosi švietimo dešimtmečio programą.  
  Lietuvą susitikime atstovavo 6 asmenų delegacija, kurią sudarė Lietuvos mokslo tarybos 

Socialinių ir humanitarinių mokslų komiteto pirmininkė prof. Rūta Petrauskaitė, Kauno 

technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto Vadybos katedros docentė prof.  Eglė 

Katiliūtė, KTU Aplinkos inžinerijos instituto direktorius prof. Jurgis Staniškis, Vilniaus 

universiteto docentė Laima Galkutė ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato 

švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė.   

Svarbiausią programos dalį užėmė 10 regiono valstybių nacionalinių situacijų apžvalgos. 

Išskyrus Vokietijos ir Austrijos situaciją, padėtis valstybėse gana panaši. Mokslo tyrimų 

orientavimo į darnų vystymąsi siekis atsispindi nacionalinėse mokslo politikos gairėse, sukurtos 

institucijos ir įgyvendinimo instrumentai, tačiau praktiniam šio siekio įgyvendinimui trukdo eilė 
institucinių, požiūrio, finansinių ir kitų kliūčių. Dauguma valstybių minėjo tokias problemas, kaip 

tikslinių institucijų nebuvimas arba neveiksnumas, fragmentiškas požiūris, neefektyvios 

strategijos, nepakankamas finansavimas ir pan.  Ypatingai pabrėžta holistinio požiūrio į darnaus 

vystymosi politikos kūrimą ir įgyvendinimą svarba, būtinybė ugdyti kompetencijas kaitai 

suvaldyti ir pasinaudoti egzistuojančia gerąja patirtimi. Didelė kliūtis – nepakankamas mokslo 

tyrimų finansavimas, dauguma mokslo tyrimų absoliučiai priklausomi nuo ES fondų, bet ne nuo 

nacionalinių vyriausybių ir privataus sektoriaus, taip pat nesisteminiai ir nenuspėjami 

nacionaliniai kvietimai, netinkami tyrimų finansavimo programų kriterijai. Darnus vystymasis 

nepakankamai ir neišsamiai atspindimas tyrimų programose. Taigi visuomenės  dalyvavimas 

mokslo tyrimuose yra labai žemas, taigi ir suvokimas apie jų svarbą bei interesas situaciją keisti 

adekvatus esamai padėčiai. Tyrimų projektų atrankos procedūros daugiau pagrįstos atskiromis 
disciplinomis arba jų kokybės indikatoriai yra netinkami. Mažai tarpdisciplininių tyrimų 

iniciatyvų. Trūksta institucinės paramos mokslo orientavimui į darnų vystymąsi. Renginio 

dalyviai priėmė rezoliuciją, kuri turėtų tapti pagrindu regioniniam bendradarbiavimui šioje srityje. 

 

UNESCO Dalyvavimo programos finansavimui iš dalies gauti 2014-2015 m. laikotarpiui 

Nacionalinė UNESO komisija pateikė projektą „Ilgalaikės viešos platformos į darnų vystymąsi 

orientuotam mokslui skatinti sukūrimas”. Projekto idėja – rengti viešus forumus, vienijančius 

skirtingų mokslo disciplinų atstovus, visuomenės atstovus diskutuoti apie mokslo 

transformuojamąjį poveikį visuomenei, mokslo tarpdiscipliniškumą, visuomenės interesą mokslo 

tyrimuose, socialinių ir humanitarinių mokslų svarbą visuomenės vystymuisi. Forumuose taip pat 

dalyvautų tarptautiniai ekspertai, taip pat UNESCO MOST programos atstovai. Kita veikla būtų 
viešinimo kampanija, kuri apimtų interviu su iškiliais mokslo žmonėmis, dirbančiai ta kryptimi, 

straipsniai, laidos. Projekto numatomi rezultatai būtų -  nacionalinių rekomendacijų dėl darnaus 

mokslo principų įgyvendinimo Lietuvos mokslo tyrimų programose parengimas.  

 
8.5. Kita veikla socialinių ir humanitarinių mokslų srityje 

 

2014 m. atstovauti Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai Lietuvos tautinio olimpinio 

komiteto Kilnaus sportinio elgesio komitete buvo deleguotas Švietimo ir mokslo programų 
vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė. 

Liepos 2 d. Nacionalinės UNESCO komisijos atstovės dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos 

organizuotoje diskusijoje „Nacionalinės humanitarinių ir socialinių mokslų programos: patirtis, 

pamokos, perspektyvos (nuo „Socialinių iššūkių nacionaliniam saugumui“ link „Gerovės 

visuomenės“ ir „Modernybės Lietuvoje“)“, skirtoje pristatyti  naujas nacionalines mokslo 

programas bei užbaigtos pirmosios programos – „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 

sukauptą patirtį ir būsimųjų programų perspektyvas. 

Nacionalinė UNESCO komisija išplatino informaciją apie galimybę teikti paraiškas 

UNESCO/Bilbao prizui už žmogaus teisių kultūros skatinimą gauti, kuriuo siekiama įvertinti 

institucijų, organizacijų ar asmenų veiklą žinių perdavimo, žmogaus teisių švietimo ir tyrimų, 

sprendimų priėmėjų ir plačiosios visuomenės sąmoningumo žmogaus teisių ir susijusiais 
klausimais didinimo, taip pat vertybių diegimo, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms 
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laisvėms stiprinimo srityse.  Prizą įsteigė UNESCO kartu su Bilbao miestu (Ispanija). Lietuva 

paraiškų nepateikė.  
Nacionalinė UNESCO komisija išplatino informaciją apie galimybę teikti paraiškas 

UNESCO-Madanjeet Singh tolerancijos ir neprievartos skatinimo apdovanojimui gauti.  

IX. KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA 

9.1. UNESCO programa „Informacija visiems“ 

 

Nuo 2000 m. veikianti UNESCO programa Informacija visiems (angl. Information for All 

programme, IFAP) (toliau – Programa) propaguoja galimybes naudotis informacija ir žiniomis 
visuotinei raidai. Ji skatina tarptautinį bendradarbiavimą ir partnerystę, laisvą minties ir žinių 

sklaidą, komunikacijos priemonių gausą. Nuo 2013 m. Programos darbo grupių nariai, patvirtinti 

Programos biuro, yra šie nacionaliniai ekspertai: Vilma Bačkiūtė, Švietimo ir mokslo ministerijos 

Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus 

vyriaus. specialistė, – Daugiakalbystės darbo grupė, ir prof. dr. Renaldas Gudauskas, Lietuvos 

nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius, – darbo grupė Informacija 

vystymuisi.  
 2014 vasario 17 d. Susisiekimo ministerijoje įvyko suinteresuotų institucijų atstovų 

susitikimas dėl UNESCO programos „Informacija visiems“ nacionalinio komiteto (toliau – 

Komitetas) steigimo. Jame dalyvavo Arijandas Šliupas, susisiekimo viceministras, LNUK narys; 

Ramūnas Čepaitis, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos 

(IVPK) direktorius, dr. Marija Drėmaitė, l. e. LNUK generalinio sekretoriaus pareigas, prof. dr. 

Renaldas Gudauskas, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos gen. direktorius, Aušra Kumetaitienė, 

Susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės politikos departamento Informacinės 

visuomenės plėtros skyriaus vedėja, Mindaugas Simonaitis, JT, tarptautinių organizacijų ir 
žmogaus teisių departamento JT ir globalios politikos skyriaus antrasis sekretorius; Margarita 

Gaubytė, LNUK sekretoriato komunikacijos programų vadovė. Susitikime sutarta, kad  Lietuvoje 

turi būti steigiamas programos „Informacija visiems“ nacionalinis komitetas, atsižvelgiant į tai, 

kad šalis 4 metus dalyvaus Tarybos veikloje.   

Kovo 28 d., LNUK nariams pritarus, Vykdomasis komitetas nutarimu Nr. 1UK-1 prie 

LNUK įsteigė Programos nacionalinį komitetą ir patvirtino jo nuostatus bei tokią sudėtį: 

1. Vilma Bačkiūtė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio 

mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriaus. specialistė; 

2. Erika Buivydienė, Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento 

Informacinės visuomenės skyriaus vyriausioji specialistė;  

3. prof. dr. Rimantas Gatautis, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo 
fakulteto Elektroninio verslo tyrimų centro direktorius;  

4. Mindaugas Glodas, „Nextury Ventures“ generalinis direktorius; 

5. prof. dr. Renaldas Gudauskas, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinis 

direktorius;  

6. prof. dr. Artūras Kaklauskas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Internetinių ir 

intelektualiųjų technologijų instituto direktorius;  

7. doc. dr. Rimvydas Laužikas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto strateginės 

raidos prodekanas; 

8. Vilma Misiukonienė, Asociacijos  „Infobalt“ ES reikalų vadovė;  

9. Romas  Sakadolskis, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto lektorius;  
10. dr. Daiva Vaišnienė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė; 

11. dr. Jolanta Zabarskaitė, Lietuvių kalbos instituto direktorė; 

12. Ieva Žilionienė, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus pavaduotoja. 
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Balandžio 11 d. įvyko pirmasis Komiteto posėdis, kuriame pirmininku išrinktas Renaldas 

Gudauskas, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius, o pavaduotoja – Jolanta 
Zabarskaitė, Lietuvių kalbos instituto direktorė. Komiteto nariai posėdyje iškėlė dvi savo veiklos 

kryptis šiomis temomis – daugiakalbystė (akcentuojant mažųjų kalbų situaciją informacinėje 

visuomenėje) ir informacinis raštingumas. 

 

Gegužės 19–20 d. UNESCO būstinėje, Paryžiuje, vyko Programos tarpvyriausybinės 

tarybos 8-oji sesija. Joje dalyvavo Renaldas Gudauskas, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos 

generalinis direktorius, Programos nacionalinio komiteto pirmininkas. Sesijoje buvo apsvarstyti ir 

įvertinti Programos pasiekimai, aptarta plėtra, fondo didinimo schemos bei sėkmingas programos 

įgyvendinimas. Nutarta didinti tarptautinį bendradarbiavimą, skatinti valstybes nares aktyviau 

dalyvauti programoje. Buvo aptartos rekomendacijos, nubrėžtos ateities gairės ir veiklos kryptys 

atsižvelgiant į Programos strateginį planą. Tarpvyriausybinė taryba parengė rekomendacijas, 
kuriomis bus vadovaujamasi ir Lietuvos komiteto veiklose   

(http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/En

g%20-

%20Recommendation%20concerning%20the%20Promotion%20and%20Use%20of%20Multilingu

alism%20and%20Universal%20Access%20to%20Cyberspace.pdf ). Įvyko atskiri susitikimai su 

Lietuvos ambasadoriumi prie UNESCO dr. A.Gelūnu, Lietuvos nuolatinės atstovybės prie 

UNESCO atstovo pavaduotoja V.Baltrušyte ir Mokytojų švietimo sekcijos programų specialiste 

I.Kasinskaite. Sutarta, kad Lietuva aktyviai dalyvaus visuose keturiuose Programos prioritetuose: 

prieigos prie interneto, saviraiškos laisvės, privatumo ir etikos. Aptarta galimybė 2016 m. surengti 

tarptautinę UNESCO konferenciją Lietuvoje, pristatyta UNESCO programos „Informacija 

visiems“ Lietuvos komiteto veiklų perspektyva. Taip pat apsvarstytas IYGU (International Year of 
Global Understanding) organizacinio komiteto siūlymas Lietuvai tapti Rytų ir Centrinės Europos 

atstove šiame tarptautiniame projekte (kontaktinis asmuo – IYGU vykdomasis direktorius Benno 

Werlen). Po pirminių konsultacijų Lietuvos dalyvavimo galimybės, atsižvelgiant į UNESCO 

ekspertų nuomonę, buvo pristatytos Lietuvos Respublikos premjerui A.Butkevičiui.  

Rugpjūčio 28 d. Latvijos nacionalinėje bibliotekoje įvyko susitikimas-diskusija su 

Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos Žinių visuomenės komitetu ir bibliotekų darbuotojais. 

Susitikimo tema – žinių visuomenės propagavimo veikla ir ateities iššūkiai. Nacionalinio 

komiteto pirmininkas, Renaldas Gudauskas skaitė pranešimą „Bibliotekų vaidmuo žinių 

visuomenėje“.  

Spalio 28-29 d. Paryžiuje, UNESCO būstinėje, vyko tarpvyriausybinės programos 

„Informacija visiems“ komiteto tarptautinis ekspertų susitikimas. Dalyvavo Renaldas Gudauskas, 
Lietuvos tarpvyriausybinės programos tarybos atstovas. Susitikimo metu buvo aptarta kalbų 

įvairovės situacija kibernetinėje erdvėje, keičiamasi geriausia praktika ir patirtimi, rengiant veiklos 

sąrašą ir įvertinant pagrindinius partnerius bei reikalingus išteklius. Buvo aptarti bendri veiksmai 

ruošiantis Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimui informacinės visuomenės klausimais (WSIS) ir 

Interneto valdymo forumui (IGF). Sukurta pagrindinių elementų plėtros metodika, kur i 

sustiprintų kalbinės ir kultūrinės įvairovės skatinimo elektroninėje erdvėje poziciją, skatinant 

didesnį informuotumą apie naujas tendencijas, ypač dėl atvirų ir integracinių technologinių 

sprendimų panaudojimo. Buvo aptarti teisiniai susitarimai su potencialiais tarptautinio 

konsorciumo nariais ir patariamaisiais komitetais, sudarytas pagrindinių finansavimo šaltinių ir 

biudžeto dalių sąrašas. Renginio metu taip pat įvyko susitikimas su Lietuvos ambasadoriumi prie 
UNESCO dr. Arūnu Gelūnu, vadovaujančiais UNESCO darbuotojais, dirbančiais informacijos ir 

komunikacijos srityje, Programos Tarybos pirmininke. 

Gruodžio 15 d. įvyko antrasis Komiteto posėdis. R. Gudauskas, kalbėdamas apie 

komiteto veiklos perspektyvas ir planus rengti tarptautinį renginį daugiakalbystės ir informacinio 

raštingumo sąsajos tema, išreiškė didelę abejonę tiek dėl pasirinktos temos aktualumo, tiek dėl 

realių galimybių jį surengti. Pasak pirmininko, kitos šalys jau yra surengę analogiškų renginių, 

išleidę leidinių šia tema, yra sukaupę didelę patirtį bei turi biudžete numatytas lėšas. Taip pat jis 

pasidalino Programos tarpvyriausybinės tarybos parengtomis rekomendacijomis, į kurias 

atsižvelgiant būtų galima suformuluoti naują temą. Komiteto nariai, peržvelgę parengtas 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/Eng%20-%20Recommendation%20concerning%20the%20Promotion%20and%20Use%20of%20Multilingualism%20and%20Universal%20Access%20to%20Cyberspace.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/Eng%20-%20Recommendation%20concerning%20the%20Promotion%20and%20Use%20of%20Multilingualism%20and%20Universal%20Access%20to%20Cyberspace.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/Eng%20-%20Recommendation%20concerning%20the%20Promotion%20and%20Use%20of%20Multilingualism%20and%20Universal%20Access%20to%20Cyberspace.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/Eng%20-%20Recommendation%20concerning%20the%20Promotion%20and%20Use%20of%20Multilingualism%20and%20Universal%20Access%20to%20Cyberspace.pdf
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rekomendacijas, svarstė galimas temas būsimam nacionaliniam renginiui. D. Vaišnienė pasiūlė 

tokią temą – „Daugiakalbis turinys ir jo valdymas“. Jai nagrinėti būtų galima rasti partnerius, taip 
pat susieti viešųjų paslaugų ir žiniasklaidos problemas. I. Žilionienė pasiūlė tokią formuluotę – 

„Skaitmeninio gerojo turinio įveiklinimas“. Šią temą nagrinėjant būtų galima kelti klausimus: 

kaip atrinkti kokybišką turinį, kaip jį pateikti ir pan. V.Bačkiūtė pasiūlė renginiui paieškoti gerųjų 

kultūrinio turinio pavyzdžių, juos pristatyti visuomenei arba kviesti jų kūrėjus, kad šie juos 

pristatytų. Komiteto nariai pateiks savo įžvalgas bei pasiūlymus renginio temai suformuluoti. 

  

9.2. Medijų ir informacinis raštingumas (MIR)  

 
 Tęsiant 2013 m. pradėtą bendradarbiavimą su Ugdymo plėtotės centru ir Šiaurės ministrų 

tarybos biuru dėl informacinio raštingumo ugdymo aktualinimo ir sklaidos, LNUK išreiškė 

palaikymą minėtų įstaigų rengiamam projektui „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“. 

9.3. UNESCO programa Pasaulio atmintis 

 

2014 m. Nacionalinis komitetas „Pasaulio atmintis“ buvo išsikėlęs tikslą parengti naujas 

Komiteto ir Nacionalinio registro „Pasaulio atmintis“ nuostatų redakcijas. Dokumentus peržiūrėjo 

ir papildė LNUK sekretoriato darbuotojai, jie buvo taisyti ir patvirtinti Komiteto posėdyje spalio 

24 d. Naujas nuostatų redakcijas patvirtino LNUK Vykdomasis komitetas 2015 m. sausio 16 d. 

nutarimais Nr. 1 UK-1 ir Nr. 1 UK-2. Dokumentuose įtvirtinta nuostata kas dveji metai sausio 

mėnesį kviesti Lietuvos atminties institucijas bei visuomenę teikti paraiškas įtraukti dokumentinį 
paveldą į nacionalinį „Pasaulio atminties“ registrą. Nutarta nominacijas teikti gegužės 21 d., kada 

UNESCO mini Pasaulinę kultūrų įvairovės dieną.    

Latvijos nacionalinė UNESCO komisija pakvietė Lietuvą ir Estiją dalyvauti jų 

inicijuotame projekte „Baltijos kelio pasakojimai“, skirtame Baltijos kelio 25 -mečiui. Balandžio 

2 d. Rygoje, Latvijos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, Latvijos nacionalinė UNESCO 

komisija ir Konrado Adenauerio fondas surengė minėto projekto pradžios konferenciją. Į ją buvo 

pakviesti ekspertai, tyrinėjantys šio įvyko atmintį, ir nacionalinių UNESCO komisijų atstovai, 

Latvijos liaudies fronto lyderiai, dalyvavo bibliotekų, muziejų darbuotojai, mokytojai. Lietuvai 

konferencijoje atstovavo Irena Šutinienė (Socialinių tyrimų centras), ji skaitė pranešimą „Baltijos 

kelias lietuvių kolektyvinėje atmintyje“, ir Margarita Gaubytė, LNUKS komunikacijos programų 

vadovė. Turint mintyje, kad Baltijos kelias – ne geografinis objektas, o mūsų vertybių simbolis, į 
parengtas anketas buvo kviečiami atsakyti visi – ir jame dalyvavę, ir jį palaikę ar net nepalaikę 

žmonės, taip pat žmonės, gyvenantys ne tik tose šalyse, bet vienaip ar kitaip susiję su Baltijos 

keliu. Užpildytų klausimynų, suskirstytų į tris lygmenis: mintys, jausmai, aplinka, kurie vėliau 

virto rišliais pasakojimais apie Baltijos kelią ir buvo patalpinti naujoje interneto svetainėje 

www.thebalticway.eu., – buvo laukiama nuo balandžio iki spalio pabaigos. Pasakojimus visoje 

Lietuvoje taip pat užrašė studentė Edita Aliochno, atlikusi taikomąją praktiką LNUK sekretoriate. 

Ji padarė ir garso įrašus bei gavo žmonių sutikimus jų pasakojimus publikuoti. Iš surinktų 920 

istorijų atrinktos 24 (po 8 iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos), kurios suredaguotos ir parengtos 25-

mečiui skirtai elektroninei publikacijai. Visi pasakojimai, nuotraukos, straipsniai, pateikti 

svetainėje, projektui pasibaigus, perduoti Lietuvos centriniam valstybės archyvui (Latvijoje – 
Latvijos nacionaliniam istorijos muziejui, Estijoje – Estijos okupacijų muziejui). Gruodžio 16 d. 

Rygoje įvyko iškilmingas projekto pabaigos renginys. Jame dalyvavo LNUK l. e. generalinio 

sekretoriaus pareigas M. Drėmaitė ir Komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė. Jos 

ir parsivežė visą reikiamą medžiagą archyvui. 

Komunikacijos programų vadovė dalyvavo Vyriausybės sudarytoje darbo grupėje Baltijos 

kelio 25-ųjų metinių minėjimo renginiams pasirengti. Birželio 12 d. vykusiame posėdyje 

informavo apie veiklas, kurias šia proga inicijavo LNUK sekretoriatas (Nacionalinis komitetas 

„Pasaulio atmintis“ užsakė straipsnį dr. Vladui Sirutavičiui apie Baltijos kelio reikšmę. Gerbiamas 

istorikas parengė straipsnį „Baltijos kelias 25“. Jis patalpintas LNUK internetiniame puslapyje: 

http://unesco.lt/news/archives/2330). Taip pat apie dalyvavimą projekte „Baltijos kelio 

pasakojimai“. 

http://www.thebalticway.eu/
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Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija gavo Latvijos nacionalinės komisijos laišką, 

kuriuo persiunčiamas Kvandžu miesto (Pietų Korėja) mero prašymas suteikti kuriamam naujam 
archyvui, skirtam demokratiniams judėjimams ir žmogaus teisėms, Baltijos kelią liudijančių 

dokumentų reprodukcijų. Kreiptasi į Lietuvos centrinį valstybės archyvą, kad užmegztų 

bendradarbiavimą su Kvandžu miesto muziejumi, nes mūsų šalies pasidalijimas savo istorine 

atmintimi būtų naudingas prisidedant prie pasaulyje vykusių ir tebevykstančių demokratinių 

judėjimų sklaidos.  

Gegužės 21 d. Nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ pirmininkė Jolita 

Steponaitienė, kino istorikė dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė, LNUK sekretoriato komunikacijos 

programų vadovė M. Gaubytė lankėsi Kėdainiuose 1962 m. įsikūrusioje mėgėjiško kino studijoje 

„Mėgėjas“. Jos vientisa 1963–2004 m. kurtų filmų kolekcija pripažinta nacionalinės reikšmės 

dokumentiniu paveldu ir įrašyta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį 
registrą. Studijos įkūrėjai Vitolis Laumakys ir Adolfas Morėnas supažindino su studija, jos 

paveldu ir autentiškumo išlaikymo rūpesčiais, mažoje studijos kino salėje vyko filmų peržiūra, 

aptarta, kaip išsaugoti studijos sukurtus filmus, taip pat jų skaitmeninimo aspektai.  

Rugpjūčio 23 d. M. Mašanauskienė dalyvavo mini-konferencijoje, skirtoje Baltijos kelio 

25-mečiui „Mes kūrėme istoriją. Tai nebus pamiršta“. Ją organizavo Pasvalio Mariaus Katiliškio 

viešoji biblioteka. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė Sandra Leknickienė, Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotoja, „Europeana 

Awareness“ projekto Lietuvoje vadovė; Birutė Pečiulevičiūtė, Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos mokslinė sekretorė, kampanijos „Europeana 1989“ koordinatorė Lietuvoje; 

Vitalija Kazilionytė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros 

dokumentavimo centro vedėja. Konferencijoje buvo pristatyti projektas „Europeana Awareness“ 
ir kampanija „Europeana 1989“, kurios įgyvendinimo metu renkami žmonių atsiminimai, 

nuotraukos, daiktai, atspindintys 1989-ųjų įvykius, tame tarpe ir Baltijos kelio akciją. Dalyviai 

aptarė kampanijos organizavimo klausimus, rezultatus, dalijosi dokumentavimo patirtimi bei 

praktiniais patarimais. Kartu su Jolita Steponaitiene, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos Informacijos išteklių formavimo ir plėtros centro direktore, UNESCO programos 

Pasaulio atmintis Nacionalinio komiteto pirmininke, M. Mašanauskienė skaitė pranešimą 

„Baltijos kelio dokumentų archyvas: UNESCO programos Pasaulio atmintis globa“ bei pristatė 

Baltijos šalių nacionalinių UNESCO komisijų vykdomą jubiliejinį projektą „Baltijos kelio 

pasakojimai“. 

Liepos 1 d. LNUK sekretoriatas suderino ir pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su  

Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka dėl LNUK sekretoriato galerijos parodų afišų 
kaupimo ir perdavimo saugoti Nacionaliniam publikuotų dokumentų archyvo fondui.   

Komitetas prisidėjo platinant Szeged universiteto (Vengrija), gavusio Vengrijos 

nacionalinės UNESCO komisijos patronažą, kvietimą istorikus siųsti straipsnių santraukas, 

anotacijas, šiomis temomis: informacijos prarad imas ar sunaikinimas karo metu; teigiama karo 

įtaka informacijos atsiradimui; informacijos sklaida fronto linijose, užnugaryje ar tarp jų; 

informacijos sklaidos kenkėjai; “matomas” karas, kurį galima pamatyti ir perskaityti; schemų, 

kultūrinių ir mentalinių modelių pergrupavimas.  

Spalio 16-18 d. Varšuvoje, Lenkijos Respublikoje, vyko susitikimai-diskusijos su 

Lenkijos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Generaliniu sekretoriumi bei darbuotojais, 

Lenkijos nacionalinio „Pasaulio atminties“ komiteto nariais bei iškilminga Lenkijos dokumentinio 

paveldo įrašymo į Lenkijos „Pasaulio atminties“ registrą ceremonija, inauguracijai skirtos 
dokumentinio paveldo parodos atidarymas. Renginiuose dalyvavo Lietuvos nacionalinio „Pasaulio 

atminties“ komiteto pirmininkė Jolita Steponaitienė ir Komunikacijos programų vadovė Miglė 

Mašanauskienė. Taip pat buvo aptartas abiejų šalių nacionalinių komitetų bendradarbiavimas 

teikiant bendrą paraišką dėl Liublino unijos įtraukimo į tarptautinį „Pasaulio atminties“ registrą 

bei Europos regioninio „Pasaulio atminties“ komiteto ir registro steigimas. 

Nacionalinis „Pasaulio atminties“ komitetas nutarė priimti Latvijos nacionalinio „Pasaulio 

atminties“ komiteto pasiūlymą teikti bendrą trijų Baltijos valstybių paraišką tarptautiniam 

registrui 2018 m. dėl tremtinių Sibire rašytų laiškų ant beržo tošies. Lietuva galimai vadovaus 
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paraiškos rengimo procedūrai ir 2015 m. gegužės viduryje Vilniuje planuojamas pirmasis darbo 

grupių susitikimas. 
Spalio 27 d. Pasaulinės audiovizualinio paveldo dienos proga Lietuvos nacionalinės 

UNESCO komisijos sekretoriato galerijoje surengtas susitikimas su Kėdainių mėgėjiško kino 

studijos „Mėgėjas“ įkūrėjais ir filmų peržiūra. Susitikime dalyvavo ir VšĮ „Meno avilys“ projektų 

vadovė, kino istorikė dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė, kuri supažindino su mėgėjiško kino 

reiškiniu, sovietinio laikotarpio lietuviško mėgėjiško kino specifika ir problematika. Parodyti 2 

dokumentiniai ir 2 meniniai filmai: „Te visad šviečia saulė“, “Kanabėkas sename mieste“, 

“Bendraminčiai“ ir „Bičiulis, brolis“. 

Lapkričio 11 d. Varšuvoje įvyko steigiamasis Europos regiono „Pasaulio atminties“ 

komiteto posėdis. Jame dalyvauti buvo pakviestos visos Europos šalys, kuriose įsteigti „Pasaulio 

atminties“ komitetai (apie 20-30 šalių). 17 šalių palaikė šią iniciatyvą. Švedijos, Norvegijos 

atstovai išreiškė nepritarimą, Suomijos – abejonę regioninio komiteto bei registro reikalingumu. 
Jų nuomone, nacionaliniai registrai neturi prasmės. Kadangi daugiau šalių, pavyzdžiui, Izraelis, 

Gruzija, Andora, Kazachstanas, norėtų prisijungti prie šio komiteto veiklos, nutarta, kad toks 

komitetas ir registras galėtų tapti Europos ir Europos tautų komitetu bei registru. Išrinktas 

Europos komitetas porai metų, jo pirmininkas – Joachim-Felix Leonhard, du pavaduotojai – 

Lenkijos atstovas Wladyslaw Stepniak ir Prancūzijos atstovas Gerald Grunberg. Posėdyje dalyvavo 

Lietuvos nacionalinio „Pasaulio atminties“ komiteto pirmininkė Jolita Steponaitienė.  

Latvijos nacionalinė UNESCO komisija lapkričio 7 d. organizavo Baltijos valstybių 

mokinių savivaldų forumą „Eiti į priekį Baltijos keliu“ Valmieroje. Forumo tikslas buvo sukviesti 

jaunimo atstovus – mokinių lyderius pasikalbėti apie Baltijos kelio istorinę ir simbolinę svarbą, 

pilietinio dalyvavimo pavyzdį, paskatinti mokinių savivaldų aktyvumą ir bendradarbiavimą. 

Lietuvą forume atstovavo 4 mokyklų, dalyvaujančių UNESCO ASP tinkle, komandos, kurios 
turėjo pristatyti moksleivių sukurtą filmuką, skirtą Baltijos kelio akcijai. Utenos „Saulės“ 

gimnazijos komandos filmukas buvo organizatorių apdovanotas.  

9.4. Kita veikla, susijusi su informacija ir komunikacija 

 

9.4.1. Išplatinti pranešimai šių pasaulinių dienų proga 

 

Vasario 13-ąją trečią kartą Lietuvos radijo transliuotojai buvo pakviesti minėti Pasaulinę 

radijo dieną. Pranešime buvo akcentuota šiai dienai minėti UNESCO pasiūlyta tema „Lyčių 
lygybė ir moterų įgalinimas radijuje“.  

 

Gegužės 3 d. – Pasaulinė spaudos laisvės diena. Šia proga pabrėžtos trys tarpusavyje 
susijusios temos: medijų svarba vystymuisi, žurnalistų saugumas ir teisinė valstybė, žurnalistikos 

darna ir integralumas.   

 

Spalio 27 d. – Pasaulinė audiovizualinio paveldo diena. Metų tema - “Archyvams kyla 
grėsmė: reikia nuveikti daugiau”, todėl pranešime ypatingai akcentuotas pasaulinio 

audiovizualinio paveldo trapumas ir pažeidžiamumas dėl žmonių aplaidumo, nusidėvėjimo, 

technologijų senėjimo ar tyčinio naikinimo. 

  

9.4.2. UNESCO vykdomas Globalus lyčių lygybės medijoje tyrimas 

Remiantis duomenimis, kuriuos pateikė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija bei Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, gruodžio 

mėn. LNUK sekretoriatas parengė ir pateikė ataskaitą UNESCO Komunikacijos ir informacijos 

skyriui, vykdančiam Globalų lyčių lygybės medijoje tyrimą.  
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X. RENGINIAI NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS GALERIJOJE 

2014 m. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje 14 parodų ir 11 kitokio 

pobūdžio renginių  (paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, susitikimai, mokymai, pristatymai ir pan.). 

 

 10.1. Parodos, pristatymai, sukaktys, kūrybinės dirbtuvės 

 

Sausio 15-vasario 10 d. vyko Virgilijaus Jankausko fotografijų paroda 

„DONELAITIS“, skirta 2014 m. UNESCO minimai sukakčiai, K. Donelaičio 300-osioms 

gimimo metinėms (t. p. 4.1.2.3.).  

Sausio 29 d. galerijoje įvyko K. Donelaičio „Metų“ faksimilinio leidinio pristatymas. 

Aukštos kokybės 100 vnt. tiražu UAB „Petro ofseto“ išleista „Metų“ faksimilė, buvo rengiama 4  

metus, konsultuojantis su knygos istorikais, leidybos specialistais. Renginyje dalyvavo prof. 
Domas Kaunas, kuris pabrėžė kiekvienos tautos kalbos paminklų faksimilių leidybos svarbą.  Prof. 

D. Kaunas taip pat supažindino klausytojus su I-ojo L. Rėzos parengto „Metų“ leidimo išlikusių 

egzempliorių (28 žinomų) istorija, jų dabartine būkle. Projekto autorė Kamilė Kalibataitė 

atskleidė faksimilinių leidinių ypatumus, jų leidybos proceso sunkumus, faksimilių išskirtinumą, 

jų reikšmę. 

Vasario 12-kovo 11 d. Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ fotografijų paroda 

„MISIJA SIBIRAS’13. TIUMENĖ“, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos globojamas 

projektas. Valstybės atkūrimo dienos išvakarėse Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 

galerijos erdvėje jau trečius metus iš eilės surengta jaunimo pilietiškumą, patriotiškumą ir istorinę 

atmintį puoselėjančio projekto „Misija Sibiras’13” fotografijų paroda apie jaunimo ekspedicijas į 

lietuvių tremties vietas Sibire. Misijos tikslas – ugdyti jaunimo patriotiškumo ir pilietiškumo 

jausmą, įamžinti tremtyje kalėjusių tautiečių atminimą, pagal galimybes sutvarkyti lietuvių 
tremtinių kapus, susitikti su Sibire gyvenančiais lietuviais. Paroda tradiciškai sujungė dvi 

svarbiausias valstybines šventes – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją. Parodą pasveikino LR kultūros 

ministras Šarūnas Birutis, LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Lietuvos nacionalinės 

UNESCO komisijos generalinė sekretorė Marija Drėmaitė, „Misija Sibiras" patarėjų tarybos narys 

Algirdas Kaušpėdas, Labdaros ir paramos fondo „Jauniems" direktorius Arnas Marcinkus. Savo 

įspūdžiais apie ekspediciją dalinosi jos dalyviai Neringa Aleksonytė ir Donatas Žvirblis. 

Kovo 3 d. įvyko „Misija Sibiras'13. Tiumenė" dalyvės Lauros Žūsinaitės susitikimas su 

Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinės mokyklos 4-okais. Ekspedicijos dalyvė dalinosi įspūdžiais, 

komentavo ekspedicijos akimirkas, užfiksuotas fotografijų parodoje. 

Kovo 10 d. įvyko „Misija Sibiras'13. Tiumenė" parodos uždarymo renginys bei 

dokumentinio filmo „Misija Sibiras’13. Tiumenė“ pristatymas Vilniaus Užupio gimnazijos 10e 
klasės mokiniams. Renginio metu su moksleiviais ekspedicijos įspūdžiais dalinosi projekto „Misija 

Sibiras’13“ dalyvis, dokumentinio filmo režisierius, Donatas Žvirblis.  

Kovo 13-kovo 31 d. įvyko Pirmojo Europos komiksų žurnalo „SPIROU“ 

retrospektyvinė paroda, skirta  Tarptautinei frankofonijos dienai (kovo 20 d.), kurią surengė 

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Belgijos ambasada Lietuvoje, Valonijos atstovybė 

Varšuvoje ir Belgų komiksų centras. Renginyje dalyvavo Belgijos ambasadorius Peter Lescouhier, 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Marija Drėmaitė ir Valonijos 

atstovybės Lenkijoje vadovas Franck Pezza, kuris skaitė paskaitą apie komiksus. 

Balandžio 2-21 d. surengta Romero Bayter (Kolumbija) tapybos paroda 

„EXTRACOMUNITARIO“ prarastos tapatybės ir priverstinės migracijos tema. Parodos 

atidaryme dalyvavo parodos autorius. Vizito Lietuvoje metu parodą aplankė Kolumbijos užsienio 
reikalų ministerijos atstovas. LNUK sekretoriate atlikusi praktiką menotyrininkė Kotryna 

Markevičiūtė parengė parodai skirtą straipsnį „Apie tapybą, tapatybę ir istoriją šiuolaikiniame 

portrete“. Paskelbta „Literatūra ir menas“ Nr. 3469 (2).  

Balandžio 17 d. kartu su Ugdymo plėtotės centru surengtos kūrybinės dirbtuvės 

„Sutartinių popietė“ kaip vienas Kultūros edukacijos savaitės Vilniuje „Menų dūzgės“, 
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skirtos mokyklų mokytojams, renginių.  Kūrybinių dirbtuvių tikslas – supažindinti su unikalia, į 

UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įtraukta lietuvių 
tradicinės muzikos rūšimi – sutartinėmis; pažinti jas ne iš knygų ar kompaktinių plokštelių, o 

pabandyti patiems pagiedoti, pašokti. Vaizdo medžiagą komentavo, apie sutartines pasakojo ir jų 

mokė etnomuzikologė, žinoma sutartinių tradicijos puoselėtoja Lietuvoje: prof. dr. Daiva 

Vyčinienė. Dirbtuvėse dalyvavo Vilniaus miesto mokytojai.  

Balandžio 23-gegužės 6 d. surengta Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedros 

studentų (vad. A. Lisauskienė) tipografinių plakatų paroda „E-METAI“, skirta Tarptautinei 

knygos ir autorinių teisių dienai ir 2014 m. UNESCO minimai sukakčiai, K. Donelaičio 300-

osioms gimimo metinėms. Jaunieji autoriai joje pristatė naujus tipografinius šriftus bei originaliai 

iliustruotus „Metus“. 

Balandžio 28 d. įvyko kūrybinės dirbtuvės, skirtos moksleiviams ir mokytojams 

„Skaitome K.Donelaitį kitaip. Metai repo stiliumi", kurias vedė choreografas Andrius 
Pulkauninkas, projekto „Kūrybinės partnerystės“ dalyvis. Dirbtuvėse dalyvavo Vilniaus V. 

Kačialovo, Vilniaus centro vidurinės, Vilniaus r. Kiviškių pagrindinės, Raseinių r. Nemakščių M. 

Mažvydo vidurinės mokyklų, VŠĮ „Menachemo namai" mokytojai ir moksleiviai.“ Šių dirbtuvių 

sumanytojų idėja – plėsti tarpdisciplininių ugdymo metodų galimybes  mokyklose, paskatinti 

pažvelgti į kanonu tapusį vieno iškiliausių lietuvių literatūros klasiko kūrinį iš šiuolaikinės 

perspektyvos, eksperimentuoti. Reportažas paskelbtas Ugdymo plėtotės centro virtualioje  

edukacinėje bibliotekoje: https://www.youtube.com/watch?v=3rY9Nv_O6pA  

Balandžio 29 d. įvyko kūrybinės dirbtuvės, skirtos moksleiviams ir mokytojams 

„Skaitome K.Donelaitį kitaip. Vizualizuok Metus“. Dirbtuves vedė grafikos dizaineriai 

Jonas Liugaila ir Rūta Ivaškevičiūtė. Dirbtuvėse dalyvavo Vilniaus ir Utenos mokyklų mokytojai 

bei projekto „Kūrybinių partnerysčių“ dalyviai. Dirbtuvių metu dalyviai kūrė galimas „Metų“ 
ištraukų vizualizacijos schemas. Pasibaigus renginiui dalyviai aptarė šio metodo privalumus ir 

patvirtino, kad lengvai pritaikoma pamokose literatūros kūrinių vizualizacija dažnai gali pagelbėti 

sudėtingesnį tekstą skaitantiems, pažvelgti į tekstą kaip į grafinių ženklų schemą, struktūrą, 

piešinį. Reportažas paskelbtas Ugdymo plėtotės centro virtualioje edukacinėje bibliotekoje:  

https://www.youtube.com/watch?v=-AEHz7FVYvM  

Gegužės 7–21 d. kartu su Prancūzų institutu Lietuvoje surengta Anios Tichomirovos 

(Prancūzija) fotografijų paroda „MOKINYSTĖS“, skirta pasaulinei „Švietimas visiems“ 

savaitei (Gegužės 4 -10 d.) Šį fotografijų ciklas apie vaikų gyvenimo mokykloje akimirkas Pô 

(Burkina Faso) ir La Chapelle-sur-Dun (Prancūzija). Menininkė siekė atrasti tai, kas jungia vaikus 

ir jaunuolius, kurie gyvena ir mokosi skirtingomis sąlygomis, tačiau tuo pat metu patiria panašias 

patirtis mokykloje. Parodą atidarė autorė ir Prancūzų instituto kultūros atašė Lysianne Caron. 

Gegužės 22–birželio 16 d.  surengta Tado Romerio (Kanada) fotografijų paroda 
„MALIBÂ“, skirta Tarptautinei Afrikos dienai (gegužės 25 d.)  Parodoje dalyvavo Tadas 

Riomeris su savo žmona Mišele, Kanados ambasados Lietuvoje atstovai. Apie Riomerių giminės 

istoriją pasakojo Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktorė Jolanta Širkaitė.  

Birželio 20–liepos 14 d. surengta jau 10-metį veikiančio ir vieno didžiausių Lietuvoje 

Eksperimentinės archeologijos klubo „Pajauta“ paroda, skirta  Kernavės įtraukimo į 

Pasaulio paveldo sąrašą 20-mečiui. Parodos atidarymas vyko „Kultūros nakties“ metu. 

Klubas, vienijantis daugiau nei 25 narius, pristatė įvairius proistorės laikotarpio amatus. Apie 

senųjų amatų kiemelio ypatumus kalbėjo archeologas doc. dr. Aleksiejus Luchtanas. Galerijos 

kiemelyje apie kauladirbystę pasakojo Tomas Abraitis, vilnos vėlimo paslaptimis dalinosi veltinio 

meistrė. Ramunė Butrimaitė,  medžio dirbinių meistras Algirdas Verseckas demonstravo senąsias 

stakles, su senosiomis avalynės mados tendencijomis supažindino batsiuvys ir odminys Arūnas 
Puškorius, apie rūbų siuvimą bei modeliavimą proistoriniais laikais pasakojo meistrė Audronė 

Salatkaitė. Koncertavo folkloro grupė „Sedula “.  

Parodos atidarymo metu Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direktoriui Saliui 

Vadišiui perduota LNUK  padėka už puikų tarptautinio seminaro „Pasaulio paveldo iššūkiai 

Lietuvoje: Vilniaus istorinio centro (1994) ir Kernavės archeologinės vietovės (2004) vertinimai“ 

(2014 m. gegužės 10 d.) organizavimą Kernavėje. 

https://www.youtube.com/watch?v=3rY9Nv_O6pA
https://www.youtube.com/watch?v=-AEHz7FVYvM
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Liepos 17-rugpjūčio 28 d. surengta Sauliaus Dastiko tapybos paroda „NĖRA 

PABAIGOS KELIONEI“. Paveikslų ciklas „Nėra pabaigos kelionei“, savotiška refleksija rytų-
vakarų tema, sukurtas 2012-2014 m. po kelionių į Indiją. 

Rugsėjo 3-29 d.  kartu su Prancūzų institutu Lietuvoje surengta Frederiko Grimaud 

(Prancūzija) fotografijų paroda „ATHINGANOS. ŪSUOTI VYRAI“. Tai fotografijų 

ciklas, kuriame užfiksuotos Prancūzijos romų bendruomenių gyvenimo akimirkos 2011 m. 

Parodą atidarė autorius ir Prancūzų instituto kultūros atašė Lysianne Caron.  

Rugsėjo 22-29 d. surengta Lietuvos centrinio valstybės archyvo paroda „ROMAIN 

GARY IR JO ŠEIMA ARCHYVINIUOSE DOKUMENTUOSE“, skirta rašytojo 100-osioms 

gimimo metinėms. Romain Gary skirto vakaro metu (rugsėjo 22 d.) Lietuvos centrinio valstybės 

archyvarė Elžbeta Šimelevičienė pristatė įdomiausius faktus apie atrastus autentiškus ir originalius 

archyvinius dokumentus apie rašytojo gimimo vietą, kilmę, tėvus, kitus giminaičius, svarbiausius 

R. Gary tėvų Minos ir Leibos Kacevų gyvenimo įvykius Vilniuje, Prancūzų instituto Lietuvoje 

bibliotekininkas Loic Salfati pristatė  2014 m. sukurtą dokumentinį filmą apie R. Gary 
(http://www.institutfrancais-lituanie.info/), renginyje taip pat dalyvavo R. Gary klubo įkūrėjas ir 

prezidentas, aktorius Romas Ramanauskas. 

Rugsėjo 26 d. LNUK sekretoriate Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus iniciatyva  

įvyko Lietuvos – Baltarusijos apskritasis stalas „Tarptautinės M. K. Oginskio 250-ųjų 

gimimo  metinių programos jungtys“, kurio tikslas buvo: suformuoti ir suderinti tarptautinę 

M. K. Oginskio 250-ųjų gimimo metinių įprasminimui skirtą programą. 

Spalio 1-27 d. surengtas projekto „Rua da Alegria“, susidedančio iš Vilmos 
Samulionytės fotografijų ciklo bei video projekcijos ir Sugar Magnolijos Wilson eilių  pristatymas. 

Projektas sumanytas UNESCO- Aschberg rezidencijos metu Brazilijoje, Itaparikos saloje. Video 

projekcija apie 12 val. trunkantį potvynio ir atoslūgio ciklą buvo pagrindinis Vilmos Samulionytės 

darbas, skirtas besąlygiškumo ir neišvengiamybės temoms, rezidencijos metu. Šis projektas – tai 

poezijos ir fotografijos koliažas, parodoje  pristatytas kaip ilgų diskusijų ir įdomių pokalbių 

rezultatas. 
Spalio 10 d. LNUK galerijoje vyko apskritasis stalas „Kūrybos visuomenės ir 

ekonomikos tyrimai“, kurį surengė Kazimiero Simonavičiaus universitetas. Renginyje dalyvavo 

LNUK programų vadovės: Liliana Bugailiškytė-Lideikienė ir Milda Valančiauskienė. 

Spalio 21 d. LNUK programų vadovės: Liliana Bugailiškytė-Lideikienė ir Milda 

Valančiauskienė vedė LNUK galerijoje pamoką Molėtų gimnazijos mokiniams apie UNESCO. 

Spalio 27 d. Pasaulinės audiovizualinio paveldo dienos proga Lietuvos nacionalinės 

UNESCO komisijos sekretoriato galerijoje surengtas susitikimas su Kėdainių mėgėjiško kino 

studijos „Mėgėjas“ įkūrėjais ir filmų peržiūra. Susitikime dalyvavo ir VšĮ „Meno avilys“ 

projektų vadovė, kino istorikė dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė, kuri supažindino su mėgėjiško 

kino reiškiniu, sovietinio laikotarpio lietuviško mėgėjiško kino specifika ir problematika. Parodyti 

2 dokumentiniai ir 2 meniniai filmai: „Te visad šviečia saulė“, “Kanabėkas sename mieste“, 

“Bendraminčiai“ ir „Bičiulis, brolis“.  
Spalio 29–gruodžio 1 d. kartu su Italų kultūros institutu Lietuvoje surengta Marco 

Palombi (Italija) fotografijų paroda „KIRGIZŲ KLAJOKLIAI PASAULIO 

PASTOGĖJE“. Ši paroda apie nepažįstamą ir atšiaurų kirgizų klajoklių pasaulį, saugomą 

snieguotų Pamyro viršūnių. 2013 m. UNESCO įrašė Pamyrą į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. 

Parodą atidarė Italijos ambasadorius Lietuvoje Stefano Taliani De Marchio, Italų kultūros 

instituto direktorė Paola Cioni, parodos autorius Marco Palombi, buvusi JT maisto ir žemės ūkio 

organizacijos (FAO) darbuotoja Inna Punda. 

2014 m. gruodžio 3–2015 m. sausio 19 d. surengta Aretos Didžionienės tapybos 

paroda TRANSFORMACIJA“, skirta Vilniaus įtraukimo į Pasaulio paveldo sąrašą 20-mečiui. 

Parodą atidarė ambasadorius, Lietuvos nuolatinis atstovas prie UNESCO Arūnas Gelūnas.  

2014 m. pabaigoje Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas patvirtino 2015 

m. parodų planą. Numatyta surengti 12 Čekijos, Belgijos ir Lietuvos autorių parodų. 

http://www.institutfrancais-lituanie.info/
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10.2. Viešųjų edukacinių paskaitų ciklas „UNESCO paveldas pasaulyje ir Lietuvoje“ 

 

2013 m. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija kartu su ARCHITEKTŪROS [aktualijų] 

FONDU pradėjo bendrą iniciatyvą – paskaitų ciklą „UNESCO paveldas pasaulyje ir Lietuvoje“. 

Tikslas – skleisti informaciją apie kultūros ir gamtos paveldą, jo aktualijas, siejamas su UNESCO 

vardu. Paskaitos yra nemokamos ir vyksta Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje. 

Tikslinė grupė: akademinė visuomenė, specialistai, praktikai ir visi kiti, kurie domisi kultūros ir 

gamtos paveldu. Paskaitos filmuojamos ir talpinamos internete, tad tampa šiuolaikine papildoma 

edukacine priemone. Paskaitų ciklą koordinuoja Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 

generalinė sekretorė Marija Drėmaitė ir Paveldo programų vadovė Rugilė Balkaitė. Nuoroda:  

http://www.unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/archfondas.  

 
2014 m. surengtos 4 paskaitos: 

Vasario 21 d. paskaita „Povandeninis 

kultūros paveldas Lietuvoje ir jo apsauga 

tarptautiniame kontekste“ Pranešėjai: prof. 

Vladas Žulkus [pirmasis Lietuvoje pradėjęs 

povandeninės archeologijos tyrimus, 

UNESCO Povandeninio kultūros paveldo 

apsaugos konvencijos tarptautinio Mokslinio 

ir techninio patariamojo komiteto narys], Svaigedas Stoškus [Kultūros paveldo departamento 

Kauno teritorinio padalinio vedėjas].  

Kovo 5 d. „Kodėl Struvės geodezinio lankas gali būti įdomus ir kaip jis tapo UNESCO 
Pasaulio paveldu?“. Pranešėjai: dr. Saulius Urbanas [Tarptautinio Struvės geodezinio lanko 

Koordinacinio komiteto generalinis sekretorius, EuroGeographics, geodezijos inžinierius], Arūnas 

Būga [Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojas, geodezijos inžinierius] . 

Rugsėjo 25 d. „Kultūros vertybių apsauga ginkluoto konflikto metu Lietuvoje ir 

pasaulyje“. Pranešėjai: Alfredas Jomantas [Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros 

ministerijos], Auksė Usienė [Lietuvos kariuomenė], prof. Justinas Žilinskas [Mykolo Romerio 

universiteto Tarptautinės ir ES teisės institutas]. 

Lapkričio 5 d. paskaita „Ar 1994 m. Nara autentiškumo dokumentas yra kertinis lūžis 

UNESCO Pasaulio paveldo srityje?“. Paskaitos metu dr. Salvijus Kulevičius [Vilniaus 

universiteto Istorijos fakulteto lektorius] aptarė Nara autentiškumo dokumento istoriją, reikšmę ir 

perspektyvą, o Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos atstovai pateikė komentarą ir naujausias 
aktualijas šiuo klausimu. 

 

XI. LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS PATRONAŽAS  

 

11.1. 2014 m. Nacionalinės UNESCO komisijos suteiktas patronažas projektams 

ir renginiams  

 

Tarptautinė konferencija „Saugomos teritorijos: iššūkiai ir valdymas“. Lietuvos 

nacionalinė UNESCO komisija suteikė globą Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato 

direkcijos organizuojamai tarptautinei konferencijai „Saugomos teritorijos: iššūkiai ir valdymas“, 

kuri buvo numatyta 2014 m. rugsėjo 18-19 d. Konferencija skirta pasidalinti Lietuvos ir Šiaurės 

šalių patirtimi saugomų teritorijų valdymo, paveldo apsaugos, priežiūros, švietimo, pritaikymo 
visuomenės poreikiams ir kt. srityse; aptarti šių dienų iššūkius, spręsti probleminius klausimus, 

ieškoti sąlyčio taškų, numatyti bendradarbiavimo ateityje gaires. Suomijos ir Švedijos pranešėjai 

atstovavo įstaigas, kurios administruoja UNESCO sąrašuose esančius paveldo objektus.  

 

http://www.unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/archfondas
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Programos „Samsung Mokykla ateičiai“ projektas „Skaitmeniniai mokymai 

pedagogams“. 2014 m. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija suteikė globą SIA „Samsung 
Electronics Baltics“, atstovaujamai UAB „Publicum“, programos „Samsung Mokykla ateičiai“ 

projektui „Skaitmeniniai mokymai pedagogams“. „Samsung Mokykla ateičiai“ -  tai ilgalaikė 

mokytojų skaitmeninių gebėjimų gerinimo programa, kuria siekiama kurti motyvuojančią ir 

kūrybiškumą skatinančią mokymosi aplinką Lietuvos mokyklose. Analogų neturinčiuose 

nemokamuose skaitmeniniuose mokymuose pedagogams 2014 m. rugpjūčio – 2015 m. sausio 

mėn. dalyvavo daugiau kaip 100 mokytojų ir mokyklų vadovų iš visos Lietuvos. Programos 

dalyviai lavino savo skaitmeninius gebėjimus ir gilino žinias apie šiuolaikinius mokymo metodus, 

kurie galėtų padidinti moksleivių kompetenciją skaitmeniniame amžiuje. Pedagogus iš 28 

Lietuvos mokyklų skaitmeninio pasaulio paslapčių ir gudrybių mokė specialiai parengti VšĮ 

„Mokyklų tobulinimo centras“ programos „Renkuosi mokyti!“ lektoriai bei kiti specialistai.  

Programa „Samsung Mokykla ateičiai“ sulaukė didžiulio mokyklų susidomėjimo – paraiškas 
dalyvauti nemokamuose mokymuose pateikė 220 bendrojo lavinimo mokyklų iš visos Lietuvos. 

Tai sudaro apie 20 proc. visų šalies mokyklų. Kompetentingi ekspertai iš jų atrinko 28 labiausiai 

motyvuotas mokyklų komandas, kurios penkis mėnesius tobulino savo skaitmeninius gebėjimus . 

Per penkis programos mėnesius dalyviai: susipažino su socialinės žiniasklaidos naudojimo 

galimybėmis mokykloje ir pamokose; išbandė tinklaraščių kūrimo ir turinio pateikimo technines 

galimybes; išmoko kurti informacinę grafiką ir ja naudotis; išmoko paįvairinti mokymo procesą 

naudodami videofilmus, nuotraukas ir animaciją; išmoko naudotis prezentacijų kūrimo įrankiais ir 

susipažino su galimybėmis vizualizuoti informaciją. Mokymų pabaigoje programoje 

dalyvaujančios komandos varžėsi dėl prizo – mokyklai, kurios komanda įtikinamiausiai atskleidė, 

kaip  mokymosi procese pritaikyti technologijas, buvo skirtas 10 000 eurų vertės prizas 
„Samsung“ technologijoms įsigyti. Šis apdovanojimas atiteko Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus 

gimnazijai. Programos įgyvendinimo metu žiniasklaidoje pasirodė per 250 straipsnių/reportažų 

nacionalinėje ir regioninėje žiniasklaidoje (interneto portaluose, spaudoje, radijuje ir televizijoje).  

 

11.2. 2014 metais tęsiama projektų globa  

 

Knyga „Milžinas mažylis“. 2013 m. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija suteikė 

patronažą Kotrynos Zylės kūriniui-knygai „Milžinas iš skraidančių ežerų šalies“. Knygoje 

šiuolaikinėmis priemonėmis pristatoma lietuvių tautosaka, etninė kultūra, skaitytojas 

supažindinamas su UNESCO materialaus ir nematerialaus paveldo vertybėmis: Kuršių nerija, 

Kernavės archeologine vietove, sutartinėmis, lietuvių polifoninėmis dainomis, kūriniu skatinamas 

vaikų literatūrinis domėjimasis. Vėliau knygos pavadinimas pakeistas į „Milžinas mažylis“. 2014 
m. sausio 20 d. visuomenei pristatytas video klipas. Knygos pristatymas žiniasklaidai, literatūros 

kritikams įvyko Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje vasario 5 d. Milžinų pusryčių 
metu. 

 

14-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė. Kasmet balandžio 23-iąją UNESCO mini 

Pasaulinę knygos ir autorių teisių dieną. Tai vienas iš būdų, kuriuo siekiama skatinti skaitymą, 

leidybą bei intelektinės nuosavybės (autorių teisių) apsaugą. Šia proga Lietuvos nacionalinė 

UNESCO komisija suteikė savo globą 2013 m. balandžio 23–29 d. Lietuvos bibliotekininkų 

draugijos jau tryliktą kartą skelbiamai Nacionalinei bibliotekų savaitei, kurios šūkis „Nežinai? 

Pėdink į biblioteką!“. 2014 m. projekto globa buvo pratęsta vykdant 14-ąją Nacionalinę 

bibliotekų savaitę „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų“ 2014 metų balandžio 23-29 

dienomis. Balandžio 23 d. bibliotekų savaitė pradėta renginiu - Flashmob‘u Vilniuje, Simono 

Daukanto aikštėje. Taip pat įvairiose Lietuvos bibliotekose vyko lietuvių literatūros pradininko 
Kristijono Donelaičio, kurio 300-ąsias gimimo metines šiemet minime, kūrybos skaitymas, į kurį 

buvo kviečiami įvairių mokyklų mokiniai, mokytojai, akademinė bendruomenė, politikai, kariai, 

nevyriausybinių organizacijų atstovai, miesto ir rajono bibliotekų  bibliotekininkai, kultūros 

žmonės, senjorai, įvairių įmonių ir organizacijų vadovai, jų atstovai. Įgyvendinant projektą 

Lietuvos bibliotekose iš viso surengti 2 065 renginiai, iš kurių 604 skirti lietuvių literatūros 

klasiko Kristijono Donelaičio kūrybos skaitymams. Vykdydama šį projektą Lietuvos 

http://www.lbd.lt/
http://www.lbd.lt/
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bibliotekininkų draugija kultūrinei veiklai, saviraiškai subūrė skirtingų kartų, pasaulėžiūros, 

įvairių socialinių sluoksnių visuomenės narius, taip prisidėdama prie tvarios socialinės raidos bei 
kultūrinio paveldo išsaugojimo tikslų. 

 

 Mokslo populiarinimo projektas „Mokslo sriuba“. Lietuvos nacionalinė UNESCO 

komisija globoja mokslo populiarinimo projektą – internetinės televizijos laidą „Mokslo sriuba“. 

Tai laidų ciklas, skirtas populiarinti mokslą ir mokslininko specialybę, plėsti žinių visuomenę bei 

supažindinti su mokslo ir technologijų dabartimi ir ateitimi, sudėtingus dalykus pateikiant 

patrauklia visuomenei forma, taip pat apžvelgiamos naujausios technologijos, neįtikėtini 

eksperimentai ir ateities mokslo iššūkiai. 2014 m. sukurta 18 švietėjiškų laidų, kurių kiekvienos 

vidutinis peržiūrų skaičius – 20 tūkst. Laida transliuojama šiais kanalais: LRT Kultūra, DelfiTV, 

15min.lt/mokslasit, Tv.lrytas.lt, Technologijos.lt, Tv3play.lt, Init TV, Cgates video katalogas, 
Anykščių kabelinė televizija ir internetas, Šiaulių televizija, Mažeikių regioninė televizija Roventa 

ir kt. Projektas subūrė apie 40 savanorių komandą.  

 

XVIII tarptautinis Thomo Manno festivalis „Tėvynės ieškojimas“. Lietuvos 

nacionalinė UNESCO komisija suteikė patronažą XVIII tarptautiniam Thomo Manno festivaliui 

„Šimtmečio vasara“, kuris buvo organizuojamas Thomo Manno kultūros centro 2014 m. liepos 

12-19 dienomis Nidoje. Festivalis organizuojamas kasmet, liepos mėnesio trečiąją savaitę. Tai 

vienas didžiausių ir garsiausių vasaros sezono kultūros renginių Neringoje, pasižymintis aukšto 

lygio muzikine programa, įkvepiančiomis diskusijomis ir kino naktimis, pritraukiantis ir Lietuvos 

gyventojus, ir užsienio svečius. Tarptautinis XVIII Thomo Manno festivalis „Šimtmečio vasara" 

savąja koncepcija ir programa pradėjo naują penkerių metų festivalio ciklą "Modernybės 
palikimas. Šimtas metų po Didžiojo karo". Naujuoju ciklu siekiama paminėti Pirmojo pasaulinio 

karo šimtmetį, paanalizuoti kultūros asmenybių, gyvenusių tuo laikmečiu veiklą ir svarbiausius 

gyvenimo etapus, jų indėlį pasaulinei kultūrai. Tai dvikalbis festivalis, vykstantis lietuvių ir 

vokiečių kalbomis. Projekto tikslas - skatinti kultūrinį dialogą su kitomis šalimis ir tuo pačiu 

inicijuoti skirtingų kartų ir šių šalių kultūrinį bendradarbiavimą, keitimąsi kultūrinėmis patirtimis, 

plėsti ir propaguoti Lietuvos meną ir kultūrą, pristatyti Lietuvą kaip daugiakultūrinio paveldo 

kraštą, suteikti šiuolaikišką sklaidą apie Lietuvos kultūrinį gyvenimą, aktualizuoti ir įtvirtinti 

Lietuvos kultūros identitetą tarptautinėje bendruomenėje, propaguoti ne tik pramoginę, bet ir 

edukacinę meno pusę. Jau 18 kartų sėkmingai įvykęs, gausiai  žiūrovų kiekvienais metais 

sutraukiantis festivalis įrodė savo būtinumą ir reikšmingumą, tapo žinomas tarptautinis festivalis, 

pažymėtas aukštos kokybės ženklu. 
 

Kultūrinės įvairovės skatinimo projektas „CAUCULT“ . 2012 m. Lietuvos 

nacionalinė UNESCO komisija suteikė patronažą kultūrinės įvairovės skatinimo projektui Pietų 

Kaukazo regione „CAUCULT – Caucasus Cultural Initiatives Network“. Projektas yra 

finansuojamas Europos Komisijos Rytų Partnerystės Kultūros Programos (Eastern Partnership 

Culture programme) bei Austrijos Vystomojo Bendradarbiavimo Agentūros (Austrian 

Development Cooperation). Projekto trukmė 2012 m. sausis – 2014 m. gruodis. Projekto 

CAUCULT metu siekiama stiprinti Pietų Kaukaze pasirinktų bendruomenių narių gebėjimus ir 

kompetencijas, žiniasklaidos darbą bei didinti jų įsitraukimą į kultūros politikos formavimą. 

Projekto veiklos įgyvendinamos 12 skirtingų Armėnijos, Gruzijos, Azerbaidžano regionų. 2014 

m. buvo vykdomos įvairios veiklos siekiant pupuliarinti kultūrinę įvairovę ir kultūrinės 
saviraiškos formas, sudominti ir pristatyti Bendruomeninį meną, populiarinti kultūrinę įvairovę 

Kaukazo regione, sukurti tinklą tarp suinteresuotų asmenų, kurti, pristatyti, aptarti ir tobulinti 

politines rekomendacijas, įtraukiant vietos bendruomenes, suinteresuotus asmenis, vietos 

savivaldos atstovus. 2014 m. suorganizuota 13 festivalių Kaukazo regionuose; įvyko 44 

bendruomenės meno (Community Art) renginiai projekto regionuose; rengiama festivalių ir 

bendruomenės meno veiklų dokumentacija (paruoštas bukletas su patarimais); įvykę nacionaliniai 

kultūrų įvairovės festivaliai (po vieną Armėnijoje ir Gruzijoje); suorganizuoti suinteresuotų 

asmenų susitikimai „Bendruomenių vystymas“ (iš viso 9 susitikimai Gruzijoje, Armėnijoje ir 

Azerbaidžane); suorganizuota Tarptautinė konferencija Tbilisyje.  
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Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ projektas „Misija Sibiras‘14“. Lietuvos 
nacionalinė UNESCO komisija suteikė savo globą LPF „Jauniems“ 2014–2015 metais 

įgyvendinamam projektui „Misija Sibiras‘14“ (14-ajai ekspedicijai), kuriuo siekiama puoselėti 

istorinę atmintį bei ugdyti jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo jausmą, skatinti kartų dialogą, 

prisiminti ir pagerbti žuvusiuosius bei nukentėjusiuosius nuo sovietų okupacijos metais vykdytų 

represijų, susitikti su gyvais Sibire gyvenančiais lietuvių tremtiniais, sutvarkyti lietuvių tremtinių 

palaidojimo vietas (kapines). LNUKS Generalinė sekretorė Marija Drėmaitė tapo projekto 

Patarėjų tarybos nare. Projektas yra tęstinis. Ekspedicija prasidėjo liepos 17 d. – Pasaulio lietuvių 

vienybės dieną. Ekspedicija vyko Krasnojarsko krašte (Rusijos Federacijoje). Ekspedicijos dalyviai 

aplankė ir sutvarkė 9 lietuvių tremtinių kapines, jose pastatė 4 savo rankomis pagamintus kryžius, 

didžiausias jų siekė daugiau nei 5 m. aukštį. Eksped icijos metu dalyviai susitiko ir su Sibire vis 

dar gyvenančiais lietuviais. Ekspedicijų metu dalyviai taip pat  rašė dienoraščius, fotografavo, 
filmavo. Grįžus projekto partneris Delfi.lt savo sistemoje patalpino straipsnius apie ekspedicijos 

dalyvių kasdienybę, sutiktus lietuvius, sutvarkytas kapines, keliavimo sąlygas ir t.t. Viso projekto 

metu buvo inicijuojamos televizijos laidos ir straipsniai, pristatantys ekspediciją nacionalinėje, 

regioninėje bei jaunų žmonių mėgstamoje spaudoje. Daugiau informacijos apie ekspediciją galima 

rasti www.misijasibiras.lt. Ekspedicijos įspūdžiais remiantis sukurtas dokumentinis filmas, kuris 

bus pristatomas 2015 m. pradžioje, taip pat surengtos fotografijų parodos.  

 

XII. UNESCO KATEDROS, CENTRAI IR KLUBAI 

12.1. UNESCO Tarpdisciplininės mechatronikos katedra KTU (vedėjas prof. dr. 

Arunas Lipnickas)  

 
UNESCO Tarpdisciplininė Mechatronikos katedra pradėjo veikti 2006 m. Katedros    

tikslas – remti integruotus tyrimus ir mokymus tarpdisciplininės mechatronikos srityse; jos 

įkūrimas paskatino suintensyvinti mechatronikos plėtrą tiek KTU, tiek ir visoje Lietuvoje. 2014 

m. daug dėmesio buvo skirta šiems uždaviniams: skleisti visuomenei (o ypač jaunimui) naujas 

mokslo žinias ir įtraukti į mokslinę veiklą; aktyviai dalyvauti tarptautinio lygio mokslinėse 

konferencijose ir jas organizuoti; padėti koordinuoti Universitete ir šalyje atliekamus 

Mechatronikos krypties mokslinius tyrimus, ypač numatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtintoje Horizontas 2020 programoje; padėti fakultetams rengti aukščiausios kvalifikacijos 

specialistus ir mokslininkus nuosekliose bei tęstinėse studijose ir doktorantūroje. 

2014 m. Elektros ir elektronikos fakultete buvo vykdomi projektai bei tiriamos ar sukurtos 

šios sistemos ir įtaisai: 1. Biomedicininės sistemos; vaizdų formavimo ir analizės metodai; 
dirbtiniai neuroniniai tinklai. 2. Daugiaparametrių technologinių procesų modeliavimas ir 

valdymas. 3. Žmogaus kaulų fragmentų sujungimo implantų konstrukcijos optimalus 

projektavimas panaudojant vaizdų atpažinimo technologijas. 4. Intelektinių ir hibridinių valdymo 

metodų ir modelių kūrimas ir taikymas techninėms sistemoms automatizuoti. 

Siūlant naujus mechatroninius produktus gamybai, didelę rolę vaidino KTU organizuota 

„Technorama 2014“, „Mechanika 2014“, 9-oji tarptautinė konferencija „Elektros ir valdymo 

technologijos ECT - 2014“, 18-ji tarptautinė konferencija "ELEKTRONIKA 2014" ir Studentų 

mokslinė konferencija "Telekomunikacijos ir elektronika 2014". UNESCO Tarpdisciplininė 

Mechatronikos katedra buvo aktyvi visų šių konferencijų dalyvė. Konferencijose aktyviai 

dalyvavo KTU ir kitų universitetų studentai ir doktorantai.  
2014 m. padalinio darbuotojų kartu su partneriais 2001-2004 m. vykdytas tarptautinis 

Eureka projektas E!2522 Opti-SoilClean „Optimizuota kompleksinė technologija naftos 

produktais užterštam gruntui valyti“ birželio 23 d. Jeruzalėje paskelbtas Europos tarpvalstybinio 

bendradarbiavimo programos EUREKA 2011 metų inovacijų prizo laimėtoju. Taip pat vykdytas 

Europos Sąjungos FP7 projektas “BrainSafe II” (2012 09 01 – 2014 08 31). Partneriai: UAB 

Vittamed (LT), Singer instruments and control Ltd. (Izraelis), Mikroplast AS (Norvegija), UAB 

http://www.misijasibiras.lt/
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Medelkom (LT), Philips Electronics Nederland B.V.(Olandija), Estonian Innovation Institute 

(Estija). KTU yra projeto MTEP partneris.  
2014 m. rugsėjo mėnesį KTU pristatė renginį „Tyrėjų naktis-2014“. Tyrėjų naktis – tai 

mokslo populiarinimo renginys, kuriuo siekiama, kad kiekvienas, nepriklausomai nuo amžiaus, 

mokslo pasaulyje darytų savo atradimus. KTU mokslo bendruomenė kartu su UNESCO 

Tarpdisciplinine Mechatronikos katedra parengė daugiau nei 70 užsiėmimų, eksperimentų bei 

demonstracijų. 

12.2. UNESCO katedra Informatika humanitarams VU (vedėjas prof. Laimutis 

Telksnys) 

 

UNESCO katedra Informatika humanitarams sprendžia informacinių technologijų 
panaudojimo teorinius klausimus ir atlieka eksperimentinius tyrimus, spręsdama humanitarinio 

pobūdžio informacijos kaupimo, saugojimo, apdorojimo, ir sklaidos skaitmeninėje terpėje 

klausimus. Bendradarbiaujama su lituanistais, istorikais, muzikais, teatralais, bibliotekininkais, 

muziejininkais, socialinės veiklos darbuotojais, dirbančiais įvairiose mokslo, studijų, kultūros 
įstaigose. 

2014 m. UNESCO katedra Informatika humanitarams vykdė veiklas šiose srityse: 

moderniųjų informacijų technologijų įsisavinimas, pritaikymas ir perdavimas; lietuvių kalbos bei 

lietuviško folkloro išteklių išsaugojimas ir sklaida elektroninėje terpėje; kultūros paveldo 

išsaugojimui skaitmeninėje terpėje plėtojama edukacinė funkcija; informacijos apie kultūros 

paveldą sklaida.  

Katedra toliau bendradarbiavo su Lietuvių kalbos institutu tobulindama ir prižiūrėdama 

sukurtas lietuvių kalbos išteklių duomenų bazes bei sklaidai skirtas interneto svetaines: lietuvių 

kalbos žodynas ir jam skirta duomenų bazė (www.lkzd.lki.lt ), lietuvių kalbos tarmių garso įrašų 

archyvo informacinė duomenų bazė (www.tarmes.lki.lt), lietuvių kalbos atlaso kortelių ir A. Salio 

Apklauso kortelių informacinė duomenų bazė (www.korteles.lki.lt ), vietovardžių žodynas ir jam 
skirta duomenų bazė (www.vietovardziai.lki.lt), kanceliarinių kalbos patarimų žodynas ir jam 

skirta duomenų bazė (http://www.kanceliariniaipatarimai.lki.lt/), skolintų terminų ir jų 

atitikmenų žodynas (www.sta.lki.lt) ir jam skirta duomenų bazė, Lietuvių kalbos naujažodžių 

duomenynas (http://naujazodziai.lki.lt) ir jam skirta duomenų bazė, lietuvių šneka valdomų 

paslaugų projekto LIEPA paslaugos Tartuvas žodžių šaltiniai. 
Lietuvių folkloro paveldo išsaugojimui ir sklaidai elektroninėje terpėje k artu su Lietuvos 

muzikos ir teatro akademija toliau prižiūrima lietuvių folkloro informacinė duomenų bazė ir šios 

bazės turinio pildymui skirta valdymo sistema bei sklaidai skirta interneto svetainė 

(http://folkloras.mch.mii.lt). 

Kartu su Lietuvos istorijos institutu sukurta internetinė Etnologijos ir antropologijos 

enciklopedijos Lietuvių tapatybė svetainė (http://etnologijos.istorija.lt).  
Bendradarbiaujama su Lietuvos dailės muziejaus filialu Lietuvos muziejų informacijos, 

skaitmeninimo ir LIMIS centru, technologiškai prižiūrimas ir atsižvelgiant į naujas technologijas 

atnaujinamas Lietuvos muziejų interneto portalas www.muziejai.lt. 

Nuotolinio mokymosi centro mini vaizdo studija (www.ministudija.mii.lt) naudojama 
mokslinių seminarų, disertacijų svarstymų ir gynimų, kitokių renginių transliacijai, mokomosios 

medžiagos teikimui internete. Mini vaizdo studijos resursai pastoviai naudojami vykdant 

tiesiogines renginių, vykstančių Lietuvos Mokslų akademijos salėje, vaizdo transliacijas internete 

(www.lma.lt, nuoroda „Tiesioginė transliacija“). 

Talkinama lietuvių šneka valdomų paslaugų projekto LIEPA įgyvendinimo darbams 

bendradarbiaujant su Vilniaus, Edukologijos, Šiaulių universitetais, Lietuvių kalbos institutu. 

Pasiekta, kad lietuviškai šnekantis kompiuteris pasitarnavo teatro menui, prašneko 

Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklyje, Vilniaus tarptautinio teatro festvalyje Sirenos. 
Ryšį tarp teatralų ir lietuviškai šnekančios kompiuterinės įrangos kūrėjų užtikrino UNESCO 

katedra Informatika humanitarams. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, Tarptautiniame teatrų 

festivalyje Sirenos, 2014 metų rugpjūčio 23 ir 24 dienomis įvyko pirmieji du spektakliai Remote 
Vilnius, arba Nutolęs Vilnius. 

http://www.lkzd.lki.lt/
http://www.tarmes.lki.lt/
http://www.korteles.lki.lt/
http://www.vietovardziai.lki.lt/
http://www.kanceliariniaipatarimai.lki.lt/
http://folkloras.mch.mii.lt/
http://www.muziejai.lt/
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Tęsiami Lietuvos kultūros lobyno – audiovizualinio paveldo archyvo kūrimo darbai,  

bendradarbiaujant su Baltijos audiovizualinių archyvų taryba, Lietuvos radio ir televizijos 

audiovizualiniu archyvu, Lietuvos Mokslų akademija. 

12.3. UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra VDA (vedėja doc. dr. 

Ieva Kuizinienė) 

 

UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra, įsteigta Vilniaus dailės 

akademijoje 1999 m., trišale UNESCO, LR Kultūros ministerijos ir Vilniaus dailės akademijos 

sutartimi, pirmoji Lietuvoje ir visame Baltijos regione aukštojo mokslo institucija pradėjusi ruošti 

kultūros vadybos, dizaino vadybos specialistus bei kuratorius. 

Katedroje vykdomos šios studijų programos: Kultūros vadybos ir kultūros politikos BA, 

Kultūros vadybos ir kultūros politikos MA, Dizaino vadybos MA, Šiuolaikinės meno praktikos ir 
sklaidos (kuratorystės) MA. 

Vykdydama Studijų kokybės komisijos prie LR Švietimo ministerijos patvirtintą mokymo 

programą 2013 m. katedra priėmė 2014 m. katedra priėmė 27 studentus į „Kultūros vadybos ir 

kultūros politikos“ bakalauro studijas, 17 studentų į „Kultūros vadybos ir kultūros politikos“ 

magistrantūros studijas, 7 studentai priimti į  „Dizaino vadybos“ programą. 2014 m. 

baigiamuosius darbus sėkmingai apgynė ir magistro diplomus gavo 17 katedros absolventų. Viso 

šiuo metu katedroje studijuoja 128 studentai. 

2014 m. UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra tęsė veiklas šiose srityse:  

Akademinė veikla.  Vykdyti ERASMUS mainai (siųsti ir priimti studentai). Taip pat 
katedros iniciatyva buvo rengiamos paskaitos ir seminarai aktualiomis kultūros vadybos ir 

politikos temomis, kuriems vadovauti buvo kviečiami kultūros vadybininkai, praktikai ir 

teoretikai iš Lietuvos ir užsienio paskaitos ir seminarai. Seminaruose dalyvavo Vilniaus dailės 

akademijos dėstytojai, UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros studentai.  

Tyrimai. Katedros dėstytojai atliko 10 užsakomųjų tyrimų įvairiomis kultūros, paveldo 

kultūros politikos temomis. 

Projektai. Katedros studentų ir dėstytojų iniciatyva gimė nauji kultūriniai renginiai, 

festivaliai, parodos, konferencijos, tokie kaip dizainerių ir vadybos studentų verslumą skatinanti 

iniciatyva „Dizaino kioskas“, neformalių susitikimų ir studentų diskusijų platformos „Pokalbiai 
dizaino virtuvėje“, projekto „Lost and Found. Young Art from Lithuania“ parodos ir kt.  

UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros dėstytojai aktyviai dalyvauja  

kūrybinėje ir visuomeninėje veikloje, rengdami parodas, inicijuodami ir įgyvendindami kultūros 

ir meno projektus, skaitydami pranešimus konferencijose bei seminaruose, būdami ekspertais ir 

konsultantais įvairiose komisijose ir konkursuose. Vykdoma mokslinė ir meninė bei kūrybinė 

veikla. 

12.4. UNESCO Asocijuotas fundamentaliųjų mokslų tyrimų ir mokymų centras 

(vadovai: akad. prof. Algis Piskarskas, dr. Vida Kirvelienė)  

 

2014 metais VU Kvantinės elektronikos katedros lazerinės nanofotonikos grupė vykdė 
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą vystant lazerinę 3D litografiją. Tuo tikslu įdiegtas 
keičiamo bangos ilgio ultratrumpųjų impulsų šviesos šaltinis, o pats lazerinis medžiagų apdirbimas 

kombinuotas su terminės ekstruzijos 3D spausdinimu. Bendradarbiaujant su VU Biochemijos 
institutu, FORTH (Heraklionas) bei UPC (Barselona) moksliniais centrais bei Swinburno 

technologijos universitetu (Melburnas) pasiekti reikšmingi rezultatai medžiagų mikro- ir 
nanoformavimo srityse. Tai plačiai panaudojama biologijoje ir medicinoje - nuo pavienių ląstelių 
elgsenos fundamentaliųjų tyrimų iki klinikinės audinių inžinerijos. Remiantis lazerinės formavimo 

sistemos konstravimo pasiekimais apginta V. Purlio disertacija „Trimačiai fotoniniai kristalai: 
formavimas ir taikymas chromatinių bei erdvinių šviesos savybių valdymui“. Be to, 2014 m. 

parengtos 4 reikšminės publikacijos anglų kalba: Y.C. Cheng, H. Zeng, J. Trull, C. Cojocaru, M. 
Malinauskas, T. Jukna, D. Wiersma, and K. Staliūnas, Beam Focalization in Reflections from Flat 
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Dielectric Subwavelength Gratings, Opt. Lett., 39(21), 6086-6089 (2014);  M. Malinauskas, S. 
Rėkštytė, L. Lukoševičius, S. Butkus, E. Balčiūnas, M. Pečiukaitytė, D. Baltriukienė, V. 
Bukelskienė, A. Butkevičius, P. Kucevičius, V. Rutkūnas, and S. Juodkazis, 3D Microporous 

Scaffolds Manufactured via Combination of Fused Filament Fabrication and Direct Laser Writing 
Ablation, Micromachines, 5(4), 839-858 (2014); A. Žukauskas, V. Melissinaki, D. Kaskelytė, M. 

Farsari and M. Malinauskas, Improvement of the fabrication accuracy of a fiber tip microoptical 
components via implementation of mode field expansion, J. Laser Micro. Nanoen., 9(1), 68-72 
(2014); E. Balčiūnas, L. Lukoševičius, D. Mackevičiūtė, S. Rėkštytė, V. Rutkūnas, D. Paipulas, K. 

Stankevičiūtė, D. Baltriukienė, V. Bukelskienė, A. P. Piskarskas and M. Malinauskas, Combination 
of thermal extrusion printing and ultrafast laser fabrication for the manufacturing of 3D composite 

scaffolds, Proc. of SPIE Vol. 8972 89721N-1 (2014). 

12.5. UNESCO remiamas Regioninis bioetikos informacijos centras (vadovas doc. dr. 

Eugenijus Gefenas) 

 

Regioninis bioetikos informacijos centras (RBIC) vykdydamas savo kaip regioninio 

partnerio įsipareigojimus tęsia dalyvavimą Europinio masto tyrimų ir bioetikos tinklų kūrimo 

iniciatyvose. 2014 metais RBIC ir toliau tęsė dalyvavimą COST programos vykdomoje veikloje 
IS1201 „Stichinių nelaimių bioetika: etinių problemų, kylančių dėl stichinių nelaimių, analizė” 

(„Disaster Bioethics: addressing ethical issues triggered by disasters“).  

RBIC ir toliau tęsė bendradarbiavimą su Union Graduate College bioetikos programa 

(JAV) ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Medicinos istorijos ir etikos skyriumi 

įgyvendinant podiplominių studijų programą: tyrimų etika Centrinėje ir Rytų Europoje. 

Pagrindiniai šio projekto tikslai – suteikti studentams žinių ir įgūdžių tyrimų etikos ir tarptautinės 

bioetikos srityse, kad jie taptų nepriklausomais tyrimų etikos ekspertais, dėstytojais savo šalyse bei 

sukurti tyrimų etikos tinklą Centrinėje ir Rytų Europoje. Rugpjūčio 17 – 24 dienomis Vilniuje 

buvo surengtas penktos šios programos studentų kohortos įvadinis seminaras.  

RBIC kasmet atnaujina sukurtą Bioetikos bibliografijos duomenų bazę naujais straipsniais, 

moksliniais darbais bioetikos tema. Šioje duomenų bazėje galima rasti lietuvių autorių 
monografijų, mokslinių straipsnių bioetikos tema spausdintų Lietuvos ir užsienio žurnaluose, 

etinę problematiką reglamentuojančių LR teisės aktų bibliografinius aprašus. Bibliografinis sąrašas 

taip pat pateikiamas pagal metus ir abėcėlės tvarka.  

Centro nariai nuolat dalyvauja susitikimuose, konferencijose. Centrinės ir Rytų Europos 

kontekste aktualios bioetikos problemos buvo analizuojamos šiose konferencijose: 

 

 Spalio 9 – 10 dienomis dr. Asta Čekanauskaitė dalyvavo Porto vykusioje COST veiklos 

„Stichinių nelaimių bioetika“ konferencijoje „Bioethical Decision-making in Disasters“. 

 Rugpjūčio 17 – 24 dienomis Vilniuje buvo organizuotas podiplominių studijų programos 

„Tyrimų etika Centrinėje ir Rytų Europoje“ (Advanced Certificate Program: E-
Education in Research Ethics: Central and Eastern Europe) įvadinis seminaras. 

 Rugpjūčio 20 d. įvadinio seminaro metu vyko podiplominių studijų programos dėstytojo 

prof. Søreno Holmo (Mančesterio universitetas) viešas seminaras „An End to Privacy? 

Bioethics and Big Data“. 

 Liepos 10 – 11 dienomis Doc. dr. Eugenijus Gefenas dalyvavo Diuseldorfe vykusioje 

konferencijoje „Person & Dementia“ ir skaitė pranešimą „Protection in the Context of 

Dementia“.  

 Balandžio 24 – 25 dienomis Doc. dr. Eugenijus Gefenas ir Vilius Dranseika dalyvavo 

Maltoje vykusioje COST veiklos „Stichinių nelaimių bioetika“ konferencijoje „Inclusion 

or Exclusion: Responding Ethically to Disaster Refugees“ 

http://www.mies.mf.vu.lt/wp-content/uploads/2010/05/plakatas1.pdf
http://www.mies.mf.vu.lt/wp-content/uploads/2010/05/plakatas1.pdf
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12.6. UNESCO klubas PAIDEIA: filosofinis pilietinės visuomenės ugdymas (vadovė 
prof. dr. Jūratė Morkūnienė) 

 

2014 m. veiklos ataskaitos nepateikė. 

12.7. UNESCO Šiaulių klubas (vadovas Mindaugas Končius) 

 

2014 m. UNESCO Šiaulių klubas toliau veikė ugdant klubo narius bei miesto 

bendruomenę švietimo, mokslo ir kultūros srityse. 2014 m. buvo suorganizuotos išvykos, 

aplankant LDK pilis Baltarusijoje, Mažąją Lietuvą (Tolminkiemį ir kitas lietuvininkų vietas), taip 

pat aplankytas Bazilionų miestelis, susipažinta su jo praeitimi ir dabartimi. Kaip ir kiekvienais 

metais buvo paskelbtas klubo nominacijos konkursas, kurio laimėtoja tapo grafikė Laura Guokė, 

surengtas miesto visuomenei susitikimas su etnologu prof. L. Klimka.  

12.8. UNESCO klubas Juodosios keramikos centras (vadovas Eugenijus Paukštė)  

 

2014 m. buvo vykdomos šios veiklos: suorganizuotos edukacinės moksleivių ekskursijos (8 

grupės); keramikos pamokos moksleiviams (12 grupių); kovo mėn. dalyvauta Kaziuko mugėje; 

birželio pradžioje dalyvauta Užupio gimnazijos meno savaitėje; gegužės-rugsėjo mėnesiais 7 

užsienio turistų grupės (po 24 turistus) buvo supažindintos su dirbtuve ir su juodosios keramikos 

istorija; kiekvieną mėnesio pirmą savaitę vyksta amato demonstravimas Vilniaus visuomenei; 

organizuojami keramikos kursai mėgėjams; gruodžio mėnesį dalyvauta Kalėdinėje mugėje 

Vilniuje. Taip pat lapkričio mėn. vyko Eglės Paukštienės, o gruodžio mėn Eugenijaus Paukštės  

personalinės parodos Molio laumės galerijoje. Be to, buvo vykdoma partnerių paieška ir projekto 

paraiškos „Nors plius“ rengimas bei teikimas Suaugusiųjų švietimo paramos fondui.  

12.9. UNESCO klubas Rafaelis  (vadovė Marija Mendelė-Leliūgienė) 

 

Esminiai įvykiai: 2014-09-29 įsteigta NVO (7 organizacijos) neformali koalicija dirbanti 

neformalaus ugdymo ir vaikų švietimo srityje ir  sukurtas bendradarbiavimo modelis tarp NVO ir 

valdžios institucijų (http://www.nsef.lt/wp-content/uploads/2014/09/Bendradarbiavimo-

modelis.pdf ) 

Kvalifikacijos tobulinimas: 2014 metais pravesta 18 kvalifikacvijos kėlimo seminarų apie 

socialiai atsakingos asmenybės ugdymą panaudojant dailės terapijos metodus. Seminarų  apimtis 

– 450 val. Dalyvių sk.- 505. 

Mokslinė-tiriamoji veikla. 2014 m. atliktas tyrimas “Valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus 

bendradarbiavimo modelio neformalaus švietimo paslaugų srityje” (http://www.nsef.lt/wp-

content/uploads/2014/09/BENDRAS-TYRIMAS-GALUTINIS.pdf) 
Projektai: „Valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo skatinimas tobulinant 

savivaldybių įgyvendinamą viešąją politiką neformalaus švietimo paslaugų teikimo srityse“. 

Projekto numeris: VP1-4.1-VRM-08-V-01-004. 

Socialiniai projektai: 2014 metais veikė 13 asmenybės ugdymo studijų (AUS) Vilniuje, 

Šiauliuose, Klaipėdoje, Plungėje, Anykščiuose ir 4 vaikų dienos centrai Panevėžio rajone 

(Ramygaloje ir Pažagienių km.), Anykščiuose, Vilniuje.  

Socialiniuose projektuose dirbo 7 darbuotojai ir 12 savanorių.  

Neformalaus ugdymo paslaugas gavo 257 vaikai. 

Bendradarbiabimas: Asmenybės ugdymo institutas  „Rafaelis“ bendradarbiavo su: LR 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, LR švietimo ir mokslo ministerija, LR Sveikatos 
apsaugos ministerija, LR vidaus reikalų ministerija, Vilniaus m. savivaldybe, Vilniaus 

universitetu, Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos institutu, M.Riomerio 

http://www.nsef.lt/wp-content/uploads/2014/09/Bendradarbiavimo-modelis.pdf
http://www.nsef.lt/wp-content/uploads/2014/09/Bendradarbiavimo-modelis.pdf
http://www.nsef.lt/wp-content/uploads/2014/09/BENDRAS-TYRIMAS-GALUTINIS.pdf
http://www.nsef.lt/wp-content/uploads/2014/09/BENDRAS-TYRIMAS-GALUTINIS.pdf
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universitetu, UAB vadybos ir psichologijos institutu (VIP), VšĮ „Mokslo Parkas“, VšĮ Socialiai 

atsakingo verslo klubu, Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmais. 
 

12.10. UNESCO Albireo klubas (vadovas Jonas Kaspariūnas) 

 
2014 m. vykdytos klubo veiklos: 

2014 m. gegužės 9 d. – renginys „Žvaigždėtosios Naktys“, jubiliejinį dešimtą katą organizuojamas 
bendrai su Molėtų Astronomijos Observatorija, skirtas mokyklinio amžiaus astronomijos 

mėgėjams.  

2014 m. birželio 20d. – vaikų kūrybinė stovykla Pašventupio etnografinėje sodyboje, organizuota 

folkloro – žygeivių klubo „Gilė“, kurios metu mokyklinio amžiaus vaikams suteikta galimybė 

pasižvalgyti po dangaus šviesulius bei sužinoti plačiau apie astronomiją.  

2014 m. rugpjūčio 15-17 d. – didžiausias tarptautinis muzikos ir meno festivalis Lietuvoje 

„Karklė“, kurio metu festivalio dalyviai stebėjo dangaus šviesulius bei susipažino su astronomų 
įranga. 

2014 m. rugpjūčio 22-24 d. – klubo organizuojamas mokomasis renginys „Tamsios naktys“, 
skirtas astronomijos mėgėjams bei profesionalams, kurio metu stebimas dangus, dalinimasi 

patirtimi, daromos astro fotografijos.  

2014 m. rugsėjo 26 d. – Europos Komisijos iniciatyva surengtas tarptautinis renginys „Tyrėjų 

naktis“, kuriame kartu su Molėtų Astronomijos Observatorija  visuomenei pristatytas astronomijos 
mokslas ir jo tyrinėjimo objektai, sudaryta galimybė stebėti dangaus šviesulius, susipažinti su 

astronomų įranga.  

2014 m. spalio 25 d. – klubo spontaniškas renginys, kurio metu Vilniaus gyventojai ir svečiai 
galėjo stebėti saulę pro astronomų įrangą prie Baltojo tilto.  

 

 


