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Rekomendacijos dėl UNESCO Konvencijos dėl kultūros raiškos įvairovės
apsaugos ir skatinimo įgyvendinimo Lietuvoje, parengtos Lietuvos periodinės
ataskaitos už 2012–2015 m. pagrindu
2017 m. kovo 30 d.
Įžanga
2015 m. birželio 26 d. Kultūros ministro Š. Biručio įsakymu Nr. ĮV-463 „Dėl Darbo grupės
UNESCO konvencijos dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo įgyvendinti užtikrinti
sudarymo“ buvo patvirtinta 2007 m. Lietuvos ratifikuotos UNESCO Kultūros raiškos įvairovės
apsaugos ir skatinimo konvencijos1 (toliau Konvencija) Darbo grupė iš kultūros, užsienio
reikalų, švietimo ir mokslo ministerijų, kitų valstybinių bei nevyriausybinių organizacijų atstovų.
Darbo grupė įpareigota parengti Lietuvos periodinę ataskaitą dėl Konvencijos įgyvendinimo
2012-2015 m. ir ataskaitos rengimo metu išryškėjusias išvadas pateikti rekomendacijų dėl
efektyvesnio Konvencijos nuostatų taikymo Lietuvoje forma. Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos sekretoriatas įpareigotas koordinuoti šios darbo grupės veiklą.
Darbo grupės posėdžiuose be UNESCO Lietuvos periodinės ataskaitos už Konvencijos
įgyvendinimą 2012-2015 m. taip pat buvo svarstomi ir inicijuojami kiti klausimai, susiję su
Konvencijos įgyvendinimu. Darbo grupės vardu Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos
sekretoriatas kreipėsi į Kultūros ministeriją, prašydamas apsvarstyti galimybę įtraukti Lietuvos
nacionalinės pažangos programos ilgalaikių valstybės prioritetų įgyvendinimo krypčių (20142020 m.) horizontaliuosius principus (darnus vystymasis, lyčių lygybė ir nediskriminavimas,
jaunimas) bei vystomąjį bendradarbiavimą kaip neatskiriamą visų ES valstybių narių politikos
dalį į Lietuvos kultūros tarybos projektų veiklos vertinimo kriterijų aprašymus kaip prioritetines
sritis. Pasiūlyta papildyti ir praplėsti Sričių projektų vertinimo prioritetus ir jų aprašymus. Šie
siūlymai buvo svarstyti keičiant minėtus dokumentus.
Darbo grupės rekomendacijų pagrindu 2015 kovo 18 d. Kultūros ministerijoje Lietuvos
nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas surengė paskaitą – diskusiją „UNESCO konvencija
dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo (2005). Darnaus vystymosi ir kultūros
sąsajos“2.

1

http://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/2005_convention_lt.pdf;

2

http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/kulturu-raiskos-ivairove-darnesnes-visuomenes-link/219995;
https://www.youtube.com/watch?v=vhPJBI3441s; https://www.youtube.com/watch?v=UZckDLD4mGU;
https://www.youtube.com/watch?v=o5-6C71-wP8; https://www.youtube.com/watch?v=JiO48JF-YGM;
https://www.youtube.com/watch?v=NbyGvHgGUrY.
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Rengiant periodinę ataskaitą ir analizuojant Konvencijos turinį, išryškėjo būtinybė atnaujinti
Konvencijos vertimą, siekiant, jog atnaujintas vertimas tiksliai atitiktų originalų tekstą ir šios
konvencijos taikymo sritį. LRV kanceliarija pakeitė pagrindinę sąvoką iš „kultūrų raiškos
įvairovė“ į „kultūros raiškos įvairovė“ ir autentifikavo naują Konvencijos teksto redakciją. Tai
padaryta, siekiant išvengti klaidingo Konvencijos srities suvokimo, susijusio išimtinai su
daugiakultūriškumu, tautinėmis mažumomis ir kultūros paveldu. Tuo tarpu ši Konvencija,
pirmiausia, skatina kultūros raiškos formų (meno, kultūros reiškinių) plėtotę ir kaip pagrindines
taikymo sritis įvardina: kultūros politiką, kultūros žiniasklaidą, skaitmenines technologijas
kultūros srityje, kultūros pilietinę visuomenę, menininkų ir kultūros profesionalų mobilumą,
kultūros prekių ir paslaugų sklaidą, tarptautinį ir vystomąjį bendradarbiavimą, darnų vystymąsi
ir kt. Naujas Konvencijos teksto vertimas paskelbtas valstybės teisės aktų registre3. Lietuvos
nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas taip pat išvertė į lietuvių kalbą ir parengė
Konvencijos veiklos įgyvendinimo gairių leidinį4.
2016 m. liepos 29 d. Darbo grupė pateikė UNESCO Lietuvos periodinę ataskaitą už 2012–2015
m.5, kurią patvirtino Kultūros ministerija. Tai – antroji Lietuvos pateikta periodinė ataskaita apie
UNESCO Kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje.
Ataskaitą preliminariai patvirtino UNESCO Tarpvyriausybinis Konvencijos dėl kultūros raiškos
įvairovės apsaugos ir skatinimo komitetas. Galutinis ataskaitos tvirtinimas ir vertinimas įvyks
Konvencijos šalių konferencijoje 2017 m. birželio 12–15 d.
Apibrėždama gaires periodinių ataskaitų rengimui UNESCO pabrėžia, kad informacija ir analizė
turi būti iš įvairių šaltinių ir iliustruota pavyzdžiais. Rengiant šią periodinę ataskaitą bei
Rekomendacijas buvo naudojamasi informacija ir duomenimis, kuriuos pateikė: Kultūros
ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos, Kultūros politikos bei Strateginio planavimo
ir kontrolės departamentai, Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo
departamentas, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamentas,
Kultūros tyrimų institutas, Lietuvos kultūros taryba, Meno kūrėjų asociaciacija, Lietuvos
savivaldybių asociacija, asociacija „Kūrybinės jungtys“, Kūrybinių bendruomeninių iniciatyvų,
socialinio dizaino ir neformalaus ugdymo platforma „Laimikis“, Nacionalinė kūrybinių ir kultūros
industrijų asociacija, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Lygių galimybių plėtros centras,
Vilniaus universiteto lyčių studijų centras, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lietuvos
statistikos departamentas, Lietuvos radijo ir televizijos komisija, LR ryšių reguliavimo tarnyba,
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos gretutinių
teisių asociacija (AGATA), Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų
3

4
5

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/40751230c5dc11e69dec860c1f4a5372;
http://unesco.lt/images/Paveldo_programos/galut_raiskos.pdf;
http://en.unesco.org/creativity/monitoring-reporting/periodic-reports/available-reports
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departamentas, Lietuvos leidėjų asociacija, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo
universitetas, Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma.
Kiekviename ataskaitos skyriuje šalys buvo prašytos pateikti nuo 1 iki 10 priemonių, nurodant
priemonės tikslus, rezultatus, mastą, pobūdį, ypatybes, atsakingas organizacijas, skirtus
finansinius išteklius, ar buvo įtrauktos nevyriausybinės organizacijos ir privatus sektorius,
poveikio įvertinimą, sąsajas su Konvencija.
Toliau pateikiamos periodinės ataskaitos skyrių santraukos ir Darbo grupės rekomendacijos
pagal tematiką, atkreipiant dėmesį į UNESCO akcentuojamus priemonių aspektus, pvz. sąsajas
su nevyriausybiniu sektoriumi, pažeidžiamomis socialinėmis grupėmis ir pan.
Darbo grupės rekomendacijos skirtos Kultūros, Švietimo ir mokslo, Užsienio reikalų, Socialinės
apsaugos ir darbo, Aplinkos ministerijoms, joms pavaldžioms institucijoms*, kitoms
vyriausybinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, tiesiogiai ar netiesiogiai savo veiklą
siejančioms su kultūros raiška, darniu vystymusi, pilietine žinių visuomene, globaliuoju švietimu,
taip pat Lietuvos savivaldybėms, žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei.
*Ši Konvencija neaprėpia materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo, taigi turimos omeny
institucijos, kurių veiklos sritys nėra susijusios su materialiu ir nematerialiu paveldu.
Kultūros politikos konteksto apžvalga
Paaiškinimas iš Konvencijos veiklos įgyvendinimo gairių:
Šioje dalyje Šalys turėjo aprašyti savo dabartinės kultūros politikos pagrindinius tikslus bei prioritetus ir tai, kokį
poveikį Konvencija turėjo juos formuojant ar performuluojant. Jos taip pat turi pateikti informaciją apie galimybes
bei iššūkius skatinant kultūros raiškos įvairovę skaitmeninėje aplinkoje.
Klausimai: Ar Konvencija buvo integruota į politikos kūrimo procesą bet kuriuo iš toliau pateiktų būdų?
i) Ji yra (ar buvo) pagrindas keisti vieną ar daugiau politikos krypčių;
ii) ji yra (ar buvo) priemonė politinėms diskusijoms skatinti;
iii) ja remiamasi (ar remtasi) toliau vystant politiką.

Periodinės ataskaitos skyriaus reziumė. Ataskaitoje apžvelgti 2012–2015 m. Lietuvoje vykę
kultūros srities teisinės bazės pokyčiai, atspindintys Konvencijos tikslus ir principus: patvirtinta
Nacionalinė pažangos strategija 2030 ir Nacionalinė pažangos programa 2014–2020, Romų
integracijos į Lietuvos visuomenę veiklos planas 2012–2014 ir Romų integracijos į Lietuvos
visuomenę veiklos planas 2015–2020. Priimtas Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės
pagalbos įstatymas (2013) bei Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa
(2013). Įsteigtų Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos kino centro, Lietuvos kino tarybos,
Vystomojo bendradarbiavimo komisijos veiklos tikslai ir nuostatos didžiąja dalimi siejasi su
Konvencijos tikslais, t.y. įgyvendinti darnią, socialiai teisingą, įtraukią ir skaidrią kultūros politiką,
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skatinančią kūrybą ir kūrybines industrijas, užtikrinančią subalansuotą prieigą prie kultūros
produktų ir paslaugų. Per 2012–2015 m. laikotarpį Lietuvoje aktyviai įsitraukta į ES programas,
įgyvendinant horizontalųjį prioritetą „Kultūra“. Įsteigti meno inkubatoriai didžiuosiuose Lietuvos
miestuose. Koordinuojant Kultūros ministerijai ir Lietuvos kultūros institutui, finansuojant
Lietuvos kultūros tarybai, vykdomos tarpvyriausybinės ir tarpžinybinės tarptautinio
bendradarbiavimo programos ir kt.
Išvados ir rekomendacijos. Didelė dalis Lietuvos kultūros politikos teisinių instrumentų ir
įgyvendinimo priemonių netiesiogiai siejasi su Konvencijos vertybėmis ir tikslais, tačiau būtina
siekti, kad tolimesniuose kultūros politikos formavimo procesuose būtų vadovaujamasi ir labiau
atsižvelgiama į tarptautinius teisės instrumentus, tokius kaip UNESCO Konvencija dėl kultūros
raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo, kur nuosekliai pateikiamos darnaus vystymosi
vertybėmis grįstos kultūros valdymo gairės. Rekomenduojamos priemonės šiam tikslui pasiekti:
 pagrindinių Konvencijos nuostatų ir/ ar nuorodos į Konvenciją integravimas į
pagrindinius valstybės kultūros ir kitų sričių politiką reglamentuojančius teisės aktus
bei strateginio planavimo dokumentus (pvz., numatomą parengti Kultūros politikos
pagrindų įstatymą, Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją, „Globalios Lietuvos“
programą ir pan.);
 Kultūros ministerijos atstovų dalyvavimas Konvencijos šalių konferencijoje (kartą kas 2
metus);
 Konvencijos nuostatas aiškinančių seminarų/ konferencijų/ diskusijų (pvz. 2016 m.
kovo 18 d. surengta paskaita-diskusija „UNESCO Kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir
skatinimo konvencija. Darnaus vystymosi ir kultūros sąsajos“) rengimas.
1. Kultūros politikos kryptys ir priemonės
Paaiškinimas iš Konvencijos veiklos įgyvendinimo gairių:
Šioje dalyje Šalys turėjo pateikti informaciją apie patvirtintas politikos kryptis ir priemones siekiant apsaugoti ir
skatinti kultūros raiškos įvairovę savo teritorijoje nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygiu skirtinguose kultūros vertės
kūrimo grandinės etapuose, t. y.:
kūrimas, gamyba, platinimas / sklaida ir dalyvavimas / naudojimasis.
Vardinamos priemonės: ugdančios kūrybiškumą, sudarančios palankias sąlygas nepriklausomiems gamintojams ir
platintojams, taip pat tiems, kurie įvairią kultūros raišką daro prieinamą plačiajai visuomenei. Jos gali būti
reglamentavimo arba įstatyminės, orientuotos į veiklą ar programą, institucinės arba finansinės. Gali būti skirtos
atsižvelgiant į tam tikras asmenų (pvz., moterų, jaunimo) arba grupių (pvz., mažumų, vietinių tautų), kurie yra
kultūros raiškos kūrėjai, gamintojai arba platintojai, sąlygas ar poreikius.

Periodinės ataskaitos skyriaus reziumė. Darbo grupė vadovavosi nuostata, kad periodinėje
ataskaitoje turi būti akcentuojama geroji patirtis ir novatoriškos programos. Šioje dalyje
pateikta informacija apie šešias kultūros politikos įgyvendinimo priemones: Lietuvos kultūros
tarybą (institucinė ir finansinė priemonė) ir Lietuvos kultūros tarybos įstatymą (teisinė
4 / 21

Rekomendacijos dėl UNESCO Konvencijos dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo
įgyvendinimo Lietuvoje
2017 03 30

priemonė), Lietuvos kultūros sostinių programą (finansinė priemonė), Meno kūrėjų socialinės
apsaugos programą (finansinė priemonė), Kultūros tyrimų programą (finansinė priemonė),
Kūrybinės veiklos, autorių ir gretutinių teisių apsaugos programą (finansinė priemonė), Lietuvos
kino centrą (institucinė ir finansinė priemonė).
Išvados ir rekomendacijos. Šioje dalyje išvardintų priemonių veikimo aprėptis ir reikšmingumas
bei įtaka kultūros politikai neabejotina. Be to, kiekviena jų atitinka pagrindinius Konvencijos
tikslus ir principus: darnų ir skaidrų kultūros politikos valdymą, įtraukią visuomenę, atvirą
prieigą prie kultūros paslaugų, meno kūrėjų mobilumą. Išvardintos priemonės daugiausia
nacionalinio arba vietos lygmens. Periodinės ataskaitos laikotarpiu neišskirta priemonių, kurios
būtų specialiai orientuotos asmenims (pvz., moterims) ir / arba socialinėms grupėms, kaip
apibrėžta Konvencijos 7 straipsnyje, „mažumoms priklausantiems asmenims ir vietinėms
tautoms“. Šioje dalyje kai kurių išvardintų priemonių įgyvendinimo poveikis nebuvo vertintas
(LKT, Meno kūrėjų socialinės apsaugos programa, Kultūros tyrimų programa, LKC). Nors kai
kurios minėtos priemonės veikia neįtraukdamos nevyriausybinių organizacijų, t.y. pilietinės
visuomenės, į savo strategijos ir politikos formavimo procesus, tačiau nevyriausybinėms
organizacijoms prieinamas LKT programų konkursinis finansavimas sudaro sąlygas įgyvendinti
taip pat ir vietos bendruomenių bei atskirų visuomenės grupių iniciatyvas. Darbo grupė
rekomenduoja:
 ieškoti galimybių nuolat atlikti vykdomų priemonių poveikio vertinimus;
 stiprinti regioniškumo, vietos bendruomenių bei atskirų visuomenės grupių interesų
gynimo prioritetus vykdomose konkursinio finansavimo programose ir vykdyti
sistemišką šių prioritetų įgyvendinimo stebėseną.

2. Tarptautinis kultūrinis bendradarbiavimas
Paaiškinimas iš Konvencijos veiklos įgyvendinimo gairių:
Šiame skyriuje turėjo būti aprašytos priemonės, kuriomis siekiama palengvinti tarptautinį kultūrinį
bendradarbiavimą, skatinant valstybės tarnautojų dialogą politikos krypčių klausimais; mainus tarp specialistų,
dirbančių valstybinio sektoriaus kultūros institucijose, bei stiprinant strateginius ir valdymo gebėjimus; skatinant
bendradarbiavimą tarp specialistų, dirbančių kultūrinėse ir kūrybinėse industrijose, bei siekiant ugdyti gebėjimus
kurti ir gaminti.

Periodinės ataskaitos skyriaus reziumė. Ataskaitoje pateikta informacija apie 2 priemones:
Dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo veiklas, koordinuojamas Kultūros ministerijos (teisinė
ir finansinė priemonė) bei Lietuvos kultūros institutą (institucinė ir finansinė priemonė).
Aprašant pirmąją priemonę, akcentuota narystė įvairiose tarptautinėse organizacijose (ES, ET,
UNESCO, WIPO, ASEM, Baltijos Jūros Valstybių Taryba, Šiaurės Šalių Ministrų Taryba) bei įvairių
tarpvyriausybinių ar tarpvalstybinių susitarimų pasirašymas, programų ir veiksmų planų
sudarymas, diplomatinių atstovybių darbas, kultūros atašė tinklas. Lietuvos kultūros institutas
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išskirtas kaip vienas svarbiausių instrumentų, skatinančių Lietuvos menininkų mobilumą ir jų
sukurtų kūrinių pristatymą užsienyje, ypatingą dėmesį skiriančių lietuvių literatūros sklaidai
pasaulyje.
Išvados ir rekomendacijos. Periodinės ataskaitos laikotarpiu nebuvo novatoriškų programų,
kurias būtų buvę galima pateikti kaip išskirtinę gerąją tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo
patirtį. Tiek dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo veiklos, koordinuojamos Kultūros
ministerijos, tiek Lietuvos kultūros instituto atvejis yra Vakarų Europos šalims būdingos
tarptautinio bendradarbiavimo formos ir priemonės. Įgyvendinant šias veiklas, būtų tikslinga
aktyviau įtraukti į planavimo procesus nevyriausybines organizacijas ir / arba privatų sektorių
bei nuosekliai vertinti įgyvendinimo poveikį. Aprašytos veiklos atitinka pagrindinius Konvencijos
tikslus, skatinant menininkų mobilumą, kultūros prekių ir paslaugų judėjimą. Atsižvelgdama į
tai, kad UNESCO skatina valstybes bendradarbiauti ne tik kultūros prekių ir paslaugų bei meno
kūrėjų mainų, bet ir kultūros profesionalų bei specialistų srityse, Darbo grupė rekomenduoja:
 skirti didesnį dėmesį tarptautiniam bendradarbiavimui, keičiantis gerąja patirtimi tarp
kultūros profesionalų bei specialistų ir stiprinant jų strateginius ir valdymo gebėjimus;
 skatinti Lietuvos valstybės institucijų ir savivaldybių bendradarbiavimą ir keitimąsi
gerąja patirtimi su kitų šalių atitinkamomis institucijomis kultūros raiškos įvairovės
srityje.
3.

Vystomasis bendradarbiavimas

Paaiškinimas iš Konvencijos veiklos įgyvendinimo gairių:
Šiame skyriuje turi būti aprašytos priemones, kuriomis siekiama užtikrinti palankesnes sąlygas, skirtas
besivystančioms šalims, kurios galėtų gauti iš to naudos. Palankesnes sąlygas besivystančioms šalims turi užtikrinti
išsivysčiusios šalys tinkamais instituciniais ir teisiniais pagrindais, kad jose būtų, be visa kita, sukurtas dinamiškas
kultūros sektorius ir vyktų platesni bei labiau subalansuoti kultūriniai mainai. Palankesnės sąlygos besivystančioms
šalims (vystomasis bendradarbiavimas), apima ir kultūrinį, ir / ar prekybinį aspektą. Palankesnės sąlygos turi būti
sudarytos besivystančių šalių menininkams ir kitiems kultūros srities specialistams, šioje srityje dirbantiems
asmenims bei šių šalių kultūrinėmis prekėms ir paslaugoms.
Ataskaitoje galėjo būti pateikiamos priemonės, atspindint jų įtaką trimis skirtingais lygmenimis:
• asmeniniu: žmogiškųjų išteklių vystymas, įskaitant programas, kuriomis skatinamas menininkų ir kultūros
specialistų mobilumas bei mainai, taip pat patirties kaupimas;
• instituciniu arba organizaciniu: kultūros įstaigų ir organizacijų gebėjimų ugdymas, sektoriuje skatinant veiklą
ekonominiu ir prekybiniu aspektu, įskaitant paramos schemas ir bendrus platinimo susitarimus;
• industrijų: platesnio pobūdžio sistemingas bendradarbiavimas, apibrėžtas dvišaliuose, regioniniuose ir
daugiašaliuose prekybos susitarimuose, kultūros politikos kryptys ir kitos partnerystės.
Ref. Konvencijos 16 str.

Periodinės ataskaitos skyriaus reziumė. Ataskaitoje aprašytos 5 priemonės: Vystomojo
bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa (finansinė priemonė), Nacionalinė
nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (institucinė priemonė),
techninės paramos Ukrainai projektai kultūros, žiniasklaidos ir jaunimo srityse (finansinė
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priemonė), Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymas (teisinė
priemonė), Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo komisija (institucinė priemonė).
Išvados ir rekomendacijos. Ataskaitoje aprašytos priemonės, kurias koordinuoja arba prie jų
įgyvendinimo didžiąja dalimi prisideda Užsienio reikalų ministerija, yra labai reikšmingos todėl,
kad per šį periodinės ataskaitos laikotarpį šioje srityje pirmą kartą Lietuvoje buvo sukurtos
teisinės, institucinės ir finansinės priemonės, siekiant paskatinti vystomojo bendradarbiavimo
projektus ir stiprinant kokybiškai naują Lietuvos, kaip valstybės donorės, vaidmenį. Kaip
išskirtinai pozityvi priemonė, skatinanti įsitraukti į vystomojo bendradarbiavimo procesus
pilietinę visuomenę, galėtų būti paminėta Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo
bendradarbiavimo organizacijų platforma, t.y. asociacija, vienijanti 21 vystomojo
bendradarbiavimo srityje dirbančių nevyriausybinių organizaciją Lietuvoje. Vis dėlto tarp minėtų
priemonių bei remtų vystomojo bendradarbiavimo projektų tik nedidelė jų dalis yra kultūrinio
pobūdžio. Šių priemonių įgyvendinimo poveikis nebuvo vertintas. Darbo grupė rekomenduoja:
 skatinti Kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijas bei joms pavaldžias institucijas
įsitraukti į Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinį veiklos planą 2018–2020 m. ir
skirti daugiau lėšų vystomojo bendradarbiavimo veikloms kultūros raiškos,
tarpkultūrinio pažinimo, kultūrų komunikacijos srityse finansuoti;
 skatinti Kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijas bei joms pavaldžias institucijas
sudaryti palankias sąlygas menininkų iš Rytų partnerystės bei kitų besivystančių šalių
mobilumui bei dalyvavimui kultūros mainų programose, ieškoti galimybių, kaip padėti
besivystančių šalių kultūros ir švietimo profesionalams stiprinti gebėjimus, skatinti
kūrybinių industrijų glaudesnį bendradarbiavimą, teikti institucinę pagalbą ir pan.;
 stiprinti kultūrinį bendradarbiavimą kaip vieną vystomojo bendradarbiavimo sričių;
 apsvarstyti galimybę įtraukti vystomąjį bendradarbiavimą ir tarpkultūrinį švietimą
skatinančias programas tarp Lietuvos kultūros tarybos finansuojamų veiklų;
 kurti ir gerinti paramos mechanizmus, įskaitant institucines, reglamentavimo, teisines
ir finansines paskatas, kultūrinei veiklai, prekėms ir paslaugoms kurti, gaminti ir
platinti besivystančiose šalyse;
 skatinti kultūros veiklos, prekių ir paslaugų mainus tarp išsivysčiusių ir besivystančių
šalių.

4.

Kultūros integravimas į darnaus vystymosi politikos kryptis

Paaiškinimas iš Konvencijos veiklos įgyvendinimo gairių:
Šalys kviečiamos išvardyti priemones, kurios sutelktos į kultūrą, kaip į strateginę sudedamąją darnaus vystymosi
politikos krypčių dalį, ir pagalbos programas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Darnios plėtros politikos kryptys
turi būti suformuotos, patvirtintos ir įgyvendintos bendrai visų atitinkamų institucijų, atsakingų už ekonomiką,
aplinką, socialinius reikalus ir kultūrą. Šiame ataskaitos skyriuje pateikiant priemones reikia atsižvelgti į minėtas
tarpusavio sąsajas.
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4. a) Priemonės, taikomos nacionaliniu lygiu
Paaiškinimas iš Konvencijos veiklos įgyvendinimo gairių:
Šalys kviečiamos apibūdinti priemones, kurių imtasi siekiant šių tikslų bei rezultatų:
→ integruoti kultūrą į bendrąsias nacionalinio planavimo strategijas, pavyzdžiui, strategijas, politikos kryptis
ir veiksmų planus;
→ siekti ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos tikslų integruojant kultūrą į, inter alia, skurdo mažinimo,
socialinės įtraukties, švietimo ir mokymų strategijas;
→ užtikrinti socialinį teisingumą ir vienodas galimybes pažeidžiamiems asmenims ir socialinėms grupėms
(įskaitant moteris) dalyvauti kultūriniame gyvenime;
→ užtikrinti teisingą kultūrinių išteklių paskirstymą tarp regionų bei miesto ir kaimo vietovėse.
Ref. Konv. 13 str.

4. b) Priemonės, taikomos tarptautiniu lygiu
Paaiškinimas iš Konvencijos veiklos įgyvendinimo gairių:
Šalys kviečiamos apibūdinti priemones, kurių imtasi siekiant integruoti kultūrą į regioninio / tarptautinio vystomojo
bendradarbiavimo platformas, politikos kryptis ir programas, kad būtų remiamas dinamiškų kūrybinių sektorių
atsiradimas besivystančiose šalyse:
→ žmogiškųjų ir institucinių gebėjimų stiprinimas siekiant politikos plėtros ir verslumo, pasitelkus mokymus,
tinklų kūrimą, informacijos mainus ir t. t.;
→ technologijų ir patirties perdavimas kultūrinių industrijų centruose ir įmonėse: poreikių analizė, naujų
informacinių technologijų prieinamumas, naujų platformų plėtra ir t. t.;
→ finansinė parama, įnašai į Tarptautinį kultūros įvairovės fondą, kultūros sektoriaus integravimas į oficialios
paramos vystymuisi (Official development assistance, ODA) planus, prieigos prie viešojo ir privataus
finansavimo kūrybinėms industrijoms gerinimas, novatoriškų finansinių priemonių kūrimas ir t. t.
Ref. Konv. 14 str. (Vystomasis bendradarbiavimas)

Periodinės ataskaitos skyriaus reziumė. Ataskaitoje aprašytos 7 nacionalinės priemonės: meno
inkubatorių įsteigimas, pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelis savivaldybėse, Romų
integracijos į Lietuvos visuomenę veiklos planas 2012–2014/ Romų integracijos į Lietuvos
visuomenę veiklos planas 2015–2020, LKT programa „Menas žmogaus gerovei“, LKT programa
„Medijų ir informacinio raštingumo skatinimas“, programa „Kūrybinės partnerystės“, programa
„Aukštosios kultūros impulsai mokyklai“ ir 1 tarptautinė priemonė „Kūrybinės partnerystės
mokyklose Donbase“.
Išvados ir rekomendacijos. Meno inkubatorių įsteigimas 8 šalies miestuose turėjo didelę
reikšmę kūrybinių industrijų stiprinimui, jaunų menininkų veiklos skatinimui. Steigiant meno
inkubatorius ir vykdant veiklas dalyvavo nevyriausybinės organizacijos bei privatus sektorius.
Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio išbandymas savivaldybėse, šiuo metu
įgyvendinamas kaip tęstinė programa, atitinka vieną iš Konvencijos tikslų – darnų vystymąsi bei
kultūros integravimą į švietimo ir mokymų strategijas. Pozityvu tai, kad didžioji šios programos
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įgyvendintojų dalis – nevyriausybinės organizacijos. Romų integracijos į Lietuvos visuomenę
veiklos planai atitinka pagrindinius Konvencijos darnaus vystymosi tikslus – kultūros integraciją į
skurdo mažinimo, socialinės įtraukties, socialinio teisingumo stiprinimo, vienodų galimybių
sukūrimo pažeidžiamoms socialinėms grupėms (moterims) strategijas. Kai kurios kitos šiame
skyriuje aprašytos inovatyvios priemonės, tokios kaip „Menas žmogaus gerovei“, „Kūrybinės
partnerystės“ ir programa „Aukštosios kultūros impulsai mokyklai“, atsirado kaip
nevyriausybinės iniciatyvos „iš apačios“. Nors šios priemonės labai pozityviai įvertintos, jų
ateitis ir tęstinumas neaiškūs. Didesnė dalis šiame ataskaitos skyriuje aprašytų priemonių galėjo
būti įgyvendintos, gavus paramą iš ES fondų.
Kultūros raiškos įvairovės plėtrai bei darniam vystymuisi Lietuvoje labai svarbus sisteminis
tarpdisciplininis požiūris į kultūros srities integravimą įvairiose valstybės gyvenimo sferose, ypač
švietimo, aplinkosaugos ir socialinės apsaugos srityse. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad įvairios
formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigos, vaikų ir jaunimo centrai, nacionaliniai ir regioniniai
parkai, valstybiniai gamtiniai ir kultūriniai rezervatai, užimtumo centrai, neįgaliųjų organizacijos,
sveikatos priežiūros įstaigos, tautinės bendrijos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės
ir kt. turėtų galimybes ir pakankamai kompetencijos plėtoti kultūros raiškos įvairovės veiklas.
Kad tai būtų pasiekta, Darbo grupė rekomenduoja:











nacionaliniu lygiu įgyvendinant JT Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 metų ir
atnaujinant Lietuvos strategiją „Lietuva 2030“ laikotarpiui nuo 2020 metų, Vyriausybei
rekomenduojama atkreipti dėmesį į kultūros raiškos įvairovę ir plėtotę bei prieinamumą;
siekiant mažinti kultūrinę atskirtį tarp didžiųjų miestų ir regionų, Lietuvos regionų plėtros
taryboms rekomenduojama kultūros raiškos plėtotei ir įvairovei skirti tinkamą dėmesį
regioninėse strategijose, į jų rengimą ir įgyvendinimą įtraukiant bendruomenes bei visas
tautines grupes;
sudaryti tinkamas sąlygas, kad negalią turintys asmenys lygiavertiškai drauge su visais
dalyvautų kultūros projektuose, ugdytų ir panaudotų savo kūrybinius gebėjimus;
formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje sudaryti sąlygas meninės raiškos ir kultūrų
įvairovės pažinimui, ugdyti toleranciją, atsakomybę ir globalųjį pilietiškumą;
įvairiose švietimo ir mokymo programose atskleisti ekonomikos, socialinių ir aplinkos
apsaugos reiškinių ir procesų sąsajas su kultūros kontekstu ir vertybinėmis nuostatomis,
ugdyti kompetencijas, būtinas siekiant pažangių pokyčių;
stiprinti pedagogų gebėjimus ugdyti besimokančiųjų bendrąsias kompetencijas,
grindžiamas įvairių tikrovės kontekstų pažinimu bei vertybinėmis nuostatomis, teikiančias
galimybes prasmingai dalyvauti bendruomenės gyvenime, prisidėti prie darnaus
vystymosi uždavinių įgyvendinimo;
plėtoti įvairiems sektoriams skirtą darnaus vystymosi metodinę bazę (mokymo ir veiklos
vadovus, gerųjų patirčių duomenų bazes ir kt.), kuri padėtų sėkmingai diegti kultūros
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5.

raiškos įvairovės veiklas ir įgyvendinti iniciatyvas, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms
socialinėms visuomenės grupėms, vadovaujantis lygiateisiškumo ir solidarumo principais;
skatinti gyvybingų kultūrinių industrijų, o ypač labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių
plėtrą.
ieškoti priemonių, kaip užtikrinti pasiteisinusių ir palankiai įvertintų pilotinių projektų
tęstinumą;
skatinti tarpsektorinio bendradarbiavimo platformų kūrimą, įtraukiant viešojo, privataus
ir nevyriausybinio sektoriaus atstovus;
informuoti įvairias suinteresuotas institucijas ir organizacijas, dirbančias švietimo,
socialinės apsaugos ir aplinkos apsaugos srityse apie kultūros elementų integravimo
svarbą ir naudą bei jų sąsajas su organizacijų vykdoma kasdiene veikla;
informuoti įvairias suinteresuotas kultūros sektoriuje dirbančias institucijas ir
organizacijas apie ekonominių, aplinkosauginių ir socialinių aspektų integravimo svarbą ir
naudą, jų sąsajas su organizacijų vykdoma kasdiene veikla.
Sąmoningumo didinimas ir pilietinės visuomenės dalyvavimas

Paaiškinimas iš Konvencijos veiklos įgyvendinimo gairių:
Šioje Konvencijoje pilietinė visuomenė reiškia nevyriausybines organizacijas, ne pelno siekiančias organizacijas,
kultūros ir su kultūra susijusius sektorius, grupes, remiančias menininkų ir kultūrinių bendruomenių darbą. Šalys yra
pripažinusios esminį pilietinės visuomenės vaidmenį apsaugant ir skatinant kultūros raiškos įvairovę ir įsipareigojo
skatinti jos aktyvų dalyvavimą veikloje, kuria siekiama įgyvendinti šios Konvencijos tikslus.
→
Šio poskyrio tikslas yra pateikti informaciją apie tai, ką Šalys daro, kad įtrauktų pilietinę
visuomenę į savo veiklą, kokius išteklius skiria siekdamos užtikrinti jos dalyvavimą ir kokių rezultatų pasiekta (pvz.
duomenų rinkimas ir sklaida bei informacijos apie kultūros raiškos įvairovės skatinimo priemones mainai
nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu; politikos krypčių formavimas, suteikiant erdvės pilietinės visuomenės idėjų sklaidai
ir diskusijoms, piliečių, asociacijų ir įstaigų, įskaitant pažeidžiamas grupes, pavyzdžiui, moteris ir mažumoms
priklausančius asmenis, problemų pristatymas valstybės institucijoms; prisidėjimas prie didesnio skaidrumo ir
atskaitingumo kultūros valdymo srityje, novatoriškų partnerysčių su viešuoju ir privačiu sektoriais ir kitų pasaulio
regionų pilietine visuomene kūrimas.)
Ref. Konv. 11 str.

Periodinės ataskaitos skyriaus reziumė. Ataskaitoje aprašyta 2015 m. Kultūros ministerijoje
vykusi Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato inicijuota ir surengta paskaita –
diskusija „UNESCO konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo (2005).
Darnaus vystymosi ir kultūros sąsajos“ (lekt. Charles Vallerand, Kanada). Didelė dalis renginio
buvo skirta pristatyti išskirtines Lietuvos nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas bei diskutuoti
nevyriausybinių organizacijų įsitraukimo į darnaus vystymosi programas klausimais (vienu iš
Konvencijos aspektų). Ataskaitoje taip pat pabrėžta šios periodinės ataskaitos parengimo tikslu
suburtos Darbo grupės, kurioje trečdalis narių atstovauja įvairioms nevyriausybinėms
organizacijoms, svarba. Vienas iš šios darbo grupės tikslų yra rinkti duomenis apie Konvencijos
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įgyvendinimą Lietuvoje ir jais dalintis tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Ataskaitoje taip
paminėta Lietuvos kultūros ir meno taryba, kuri vienija įvairių kūrybinių asociacijų atstovus. Tai
yra patariamąją balso teisę turinti Kultūros ministerijos ekspertų grupė, analizuojanti, vertinanti
ir padedanti Lietuvos Respublikos kultūros ministrui formuoti kultūros politiką. Ataskaitoje taip
pat paminėta nevyriausybinė iniciatyva forumas „Co-urbanism“, kurios tikslas plėtoti dialogą
tarp aktyvios pilietinės visuomenės grupių, nevyriausybinių organizacijų, architektūros ir
urbanizmo profesionalų, savivaldybių ir ministerijų. Šis forumas rengia praktinius seminarus
naujų metodų, skirtų naujų viešųjų erdvių ir kaimynystės plėtrai ir paieškai. Vietos
nevyriausybinės organizacijos savo iniciatyva gana aktyviai dalyvauja Baltijos jūros regiono
bendradarbiavimo tinkluose, Europos kultūros ir inovacijų tinkluose.
Išvados ir rekomendacijos. Nors horizontalusis įtinklinimas ir bendradarbiavimas vyksta, tačiau
daugelis tokio bendradarbiavimo tarp nevyriausybinių ir vyriausybinių organizacijų formų dar
nėra pakankamai išplėtotos. Pilietinė visuomenė neformaliais būdais dalinasi informacija apie
savo veiklas (per studijų vizitus, diskusijų platformas, tiesioginį dalyvavimą veiklose), tačiau iki
šiol neatsirado ilgalaikio įtraukios pilietinės visuomenės veiklų monitoringo mechanizmo, siejant
šią sritį su kultūros valdymu. Darbo grupės nariai, atstovaujantys nevyriausybinėms
organizacijoms, atkreipė dėmesį į vyriausybinių organizacijų komunikacinių įgūdžių, priemonių ir
formatų, padedančių įtraukti nevyriausybines organizacijas į sprendimų priėmimo procesus,
trūkumą. Darbo grupė rekomenduoja:


plėtoti tarpsektorinį nevyriausybinių ir vyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą,
įtvirtinant aiškiai reglamentuotas veiksmingo grįžtamojo ryšio iš nevyriausybinio
sektoriaus formas, naudojantis gerąja pilietinės visuomenės sąmoningumo ir
aktyvumo skatinimo patirtimi;



ieškoti galimybių skatinti pilietinės visuomenės organizacijų tinklų kūrimą, kūrybinių
veiklų įvairovę vietos bendruomenėse;



skatinti Lietuvos nevyriausybines organizacijas ir jų asociacijas dalyvauti UNESCO
Kultūros raiškos įvairovės konvencijos valdymo organų (Tarpvyriausybinio komiteto ir
Šalių konferencijos) sesijose, pilietinei visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms
skirtuose forumuose.

6. Horizontalieji prioritetai ir UNESCO prioritetai
Horizontalieji prioritetai
Paaiškinimas iš Konvencijos veiklos įgyvendinimo gairių:
Šiame skyriuje Šalys pateikia informaciją apie horizontaliuosius prioritetus, kuriuos Konvencijos valdymo organai
nustato kiekvienam ataskaitiniam ciklui. Šalių konferencija rezoliucija ketverių metų ataskaitiniam laikotarpiui
nustato horizontaliuosius prioritetus, apie kuriuos informacija turi būti pateikta ataskaitose. 2012-2015 m.
laikotarpiu patvirtinti šie horizontalieji prioritetai: naujosios technologijos, viešoji žiniasklaida, prekyba,
vystomasis bendradarbiavimas, menininko statusas.

11 / 21

Rekomendacijos dėl UNESCO Konvencijos dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo
įgyvendinimo Lietuvoje
2017 03 30

Periodinės ataskaitos skyriaus reziumė. Darbo grupė nusprendė šioje dalyje pateikti
informaciją apie vieną priemonę kultūrinės žiniasklaidos srityje – Geriausių radijo ir televizijos
laidų konkursą „Pragiedruliai“.
Išvados ir rekomendacijos. Darbo grupė, įvertinusi Lietuvoje įgyvendintas priemones 2012–
2015 m. UNESCO patvirtintų horizontaliųjų prioritetų (naujosios technologijos, viešoji
žiniasklaida, prekyba, vystomasis bendradarbiavimas, menininko statusas) srityse, konstatavo,
jog minėtu laikotarpiu buvo nuosekliai įgyvendinamos priemonės menininko statusui įtvirtinti
bei akivaizdžios gerosios patirtys vystomojo bendradarbiavimo srityje. Dalis šių sričių priemonių
jau aprašytos kitose Periodinės ataskaitos dalyse, skirtose Kultūros konteksto apžvalgai,
Kultūros kryptims ir priemonėms bei Vystomajam bendradarbiavimui. Darbo grupės manymu,
būtina skirti didesnį dėmesį kultūros raiškos įvairovės užtikrinimui naujųjų technologijų,
prekybos ir viešosios žiniasklaidos srityse.
Kaip viena iš gerųjų patirčių UNESCO periodinėje ataskaitoje pateikta informacija apie
„Geriausių radijo ir televizijos laidų konkursą „Pragiedruliai“. Ši priemonė atitinka Konvencijos
keliamą tikslą – pilietinės visuomenės stiprinimą ir sąmoningumo didinimą, kultūros sklaidą,
tačiau šios priemonės poveikis nebuvo vertintas. Darbo grupė rekomenduoja:










remti kultūros komunikacijai skirtas programas ir kampanijas, skirtas vaikams ir
jaunimui bei visoms kitoms tikslinėms grupėms, siekiant, kad kultūra, kritinis
mąstymas ir kūrybingumas taptų tvariu poreikiu bei integralia mokymosi visą
gyvenimą dalimi;
remti medijų raštingumui skirtas priemones ir programas, skatinant medijų kritiką
viešojoje erdvėje kaip būtiną sąlygą pilietinės visuomenės ugdymui ir brandai;
skatinti tinklaveikos visuomenei skirtų skaitmeninių medijų privalumus (pavyzdžiui,
vizualumą, interaktyvumą, atvirąją prieigą) bei šioms medijoms būdingus metodus
(pavyzdžiui, žaidybinimą, socialinį įtinklinimą, turinio bendrinimą) išnaudojančių
kultūros aplinkų, programinių priemonių ir turinio kūrimą;
stiprinti ir efektyvinti visuomeninio transliuotojo galimybes pristatyti pasaulio kultūras
ir aktualijas bei kurti originalią daugiamedijinę produkciją;
sudaryti geresnes kultūros, ypač kūrybinių industrijų, produktų ir paslaugų kūrimo,
eksporto ir importo galimybes bei remti Lietuvos kultūros produktų pristatymą
tarptautiniuose specializuotuose industrijų renginiuose;
stiprinti kultūros ir analitinės žiniasklaidos leidinių bei kitų sklaidos kanalų ekonominę
bazę, siekiant nepriklausomos žiniasklaidos įvairovės, kuri atitiktų tinklaveikos
visuomenės kultūrinius poreikius, geriau išnaudotų šiuolaikinių technologijų teikiamas
galimybes, kad rinkos principai netaptų lemiančiu leidinių turinį veiksniu, o valstybės
parama skatintų kultūros raiškos įvairovę;
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sudarant tarptautines bendradarbiavimo bei prekybos sutartis, skatinti šios
Konvencijos tikslų ir principų įgyvendinimą ir siekti palankių sąlygų asmenų, grupių ar
visuomenių kultūros raiškos formų, įskaitant kultūrinės veiklos, kultūrinių prekių ir
paslaugų kūrimą, formavimą, sklaidą bei platinimą ir galimybę naudotis jomis,
plėtotei.
UNESCO prioritetas – lyčių lygybė

Paaiškinimas iš Konvencijos veiklos įgyvendinimo gairių:
Lyčių lygybė yra UNESCO 2014–2017 m. programos ir biudžetinio laikotarpio prioritetas.
Vadovaujantis Konvencijos 7 straipsniu, Šalys raginamos ypatingą dėmesį skirti moterų ypatingoms sąlygoms ir
poreikiams. Toks dėmesys reiškia, kad turi būti priimtos ir įgyvendinamos politikos kryptys ir priemonės moterims,
kaip kultūros raiškos kūrėjoms ir gamintojoms ir kaip pilietėms, dalyvaujančioms kultūriniame gyvenime, remti.
Tam būtina integruota politika, apimanti teisines, reglamentavimo ir institucines priemones.
Šiame skyriuje Šalys pateikia bent vieną politikos kryptį ar priemonę, patvirtintą siekiant skatinti lyčių lygybę
kultūros srityje ir remti moteris, kaip kultūros raiškos kūrėjas, gamintojas ir vartotojas.

Periodinės ataskaitos skyriaus reziumė. Darbo grupė nusprendė šioje dalyje pateikti
informaciją apie vieną priemonę – tęstinį konferencijų ir seminarų projektą „Mano teritorija:
moteriška kūrybiškumo erdvė“.
Išvados ir rekomendacijos. Šioje dalyje aprašyta priemonė įgyvendinama kaip visiškai
nevyriausybinė iniciatyva, kurios tęstinumas neaiškus. Ieškant informacijos lyčių lygybės tema,
duomenys apie vykdytas iniciatyvas skurdūs, todėl Darbo grupei buvo labai sunku identifikuoti
vertingas veiklas šioje srityje. Atsižvelgdama į tai, kad Darbo grupės manymu, LRV Valstybinė
moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programa pilnai neatspindi lyčių lygybės
kultūros srityje problematikos, Darbo grupė rekomenduoja:



vadovaujantis Valstybine moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programa,
laikytis lyčių lygybės principo, vertinant šalies kūrėjų indėlį į kultūrą ir meną, bei
skatinti didesnį vyrų dalyvavimą kultūrinėse iniciatyvose;
rengiant Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos
įgyvendinimo planus bei įgyvendinant kultūros politiką, numatyti šias priemones:
 atlikti lyčių aspekto analizę kultūros politikos įgyvendinimo procesuose,
įskaitant finansinių kultūros rėmimo mechanizmų analizę;
 siekiant paspartinti faktinės vyrų ir moterų lygybės įtvirtinimą, inicijuoti
priemones, užtikrinančias lyčių lygybės įgyvendinimą skirtingose ir
problematiškose (lyčių lygybės požiūriu) kultūros srityse. Kuriant minėtas
priemones, konsultuotis su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir kitomis
suinteresuotomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;
 inicijuoti dokumento, skirto lyčių lygybės principams kultūros raiškos srityje,
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parengimą ir skatinti kultūros žiniasklaidą bei kultūros kūrėjus jo laikytis.
UNESCO strategija jaunimui
Paaiškinimas iš Konvencijos veiklos įgyvendinimo gairių:
Šioje dalyje Šalys pateikia informaciją bent apie vieną politikos kryptį, priemonę ar projektą, pavyzdžiui:
• skatinti jaunimą kurti, gaminti ir būti kultūrinės veiklos, prekių ir paslaugų gavėjais;
• palengvinti jaunimo ir jaunimo vadovaujamų organizacijų dalyvavimą ir jų problemų bei poreikių
integravimą į kultūros politikos formavimo procesus;
• įtraukti į aukštojo mokslo ir mokslo institucijų mokymo programas naujų programų, skatinančių naujų
gebėjimų, susijusių su kultūrinėmis ir kūrybinėmis industrijomis, įskaitant verslumą, vadybą ir
technologijas, stiprinimą;
• įtraukti jaunimą į informacijos apie kultūros raiškos įvairovę savo bendruomenėse rinkimo ir sklaidos
procesus.

Periodinės ataskaitos skyriaus reziumė. Darbo grupė pateikė informaciją apie LKT programą
„Kultūros edukacija“, skirtą atskleisti ir ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybinį potencialą bei autorių
teisių LATGA stipendijas jauniesiems menininkams.
Išvados ir rekomendacijos. Šioje dalyje aprašytos priemonės visiškai atitinka Konvencijos tikslus
ir yra tikslinės priemonės, skatinančios jaunimą kurti, gaminti ir būti kultūrinės veiklos, prekių ir
paslaugų gavėjais. Remiantis informacija, gauta iš Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LIJOT),
būtų galima teigti, kad daugiausia problemų šioje srityje susijusios su jaunimo ir jaunimo
vadovaujamų organizacijų dalyvavimu ir jų problemų bei poreikių integravimu į kultūros
politikos formavimo procesus. Darbo grupė rekomenduoja:
 įtraukti jaunimo ir jaunimo vadovaujamų organizacijų atstovus į darbo grupes,
susijusias su kultūros politikos formavimu;
 skatinti kultūros projektų vykdytojus į projektinę veiklą įtraukti daugiau jaunimo,
vadovaujantis savanorystės principu;
 skatinti jaunimo ir visų amžiaus grupių dalyvavimą kultūros projektuose, siekiant
socialinės sanglaudos;
 skatinti kokybiškų ir inovatyvių kultūrinės edukacijos programų, skirtų jaunimui,
plėtotę.

7.

Pasiekimai, iššūkiai, sprendimai ir tolesni veiksmai

Paaiškinimas iš Konvencijos veiklos įgyvendinimo gairių:
Šioje ataskaitos dalyje Šalys ir kitos dalyvaujančios suinteresuotosios šalys pasidalija informacija apie:
1. pagrindinius pasiektus Konvencijos įgyvendinimo rezultatus;
2. pagrindines įgyvendinimo problemas, su kuriomis susidūrė arba kurios numatomos;
3. rastus arba numatomus sprendimus šioms problemoms įveikti;
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4. Konvencijai įgyvendinti planuojamus veiksmus ir prioritetus ateinančiam ketverių metų laikotarpiui.

Periodinės ataskaitos skyriaus reziumė. Šioje ataskaitos dalyje atsakant į klausimą, kokių
iniciatyvų imtasi, įtraukiant pilietinę visuomenę į veiklas, gerinant Konvencijos tikslų žinomumą,
pateikta informacija apie 2015 m. Kultūros ministerijoje Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos sekretoriato inicijuotą ir surengtą paskaitą – diskusiją „UNESCO konvencija dėl kultūrų
raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo (2005). Darnaus vystymosi ir kultūros sąsajos“ (lekt.
Charles Vallerand, Kanada). Renginio lektorius Ch. Vallerand pristatė svarbiausias Konvencijos
nuostatas, pasidalino patirtimi ir gerosiomis praktikomis, kaip Konvencija praktiškai
įgyvendinama Kanadoje, kokią įtaką šio dokumento taikymas gali daryti kultūros raiškai,
kūrybinėms industrijoms, menininkų mobilumui ir pan. darnaus vystymosi perspektyvoje.
Informacija apie renginį išplatinta spaudoje ir internete (nuorodos į straipsnius, vaizdo
reportažus 1 psl.).
Šios periodinės ataskaitos rengimo Darbo grupė paminėta ataskaitoje kaip geroji patirtis ir
priemonė informacijos ir duomenų rinkimui, dalinimuisi ir sklaidai nacionaliniu ir tarptautiniu
mastu. Kaip šios darbo grupės darbo išdava, Kultūros ministerijai pateikti siūlymai dėl galimybės
įtraukti kai kurias nuostatas, susijusias su darniuoju vystymųsi ir vystomuoju bendradarbiavimu,
į Lietuvos kultūros tarybos prioritetų aprašymus.
Atsakant į klausimą dėl formatų ir erdvių, kur pilietinės visuomenės idėjos gali būti girdimos ir
diskutuojamos, ataskaitoje paminėta Lietuvos kultūros ir meno taryba, kuri vienija įvairių
kūrybinių asociacijų atstovus. Ši taryba, turinti patariamojo balso teisę, gali teikti
rekomendacijas įvairiais kultūrinio gyvenimo, plėtros procesų, teisėkūros, menininkų stipendijų
klausimais.
Atsakant į klausimą dėl Konvencijos veiklos Įgyvendinimo gairių propagavimo, Lietuvos
nacionalinė UNESCO komisijos sekretoriatas šį dokumentą 2016 m. išvertė į lietuvių kalbą ir jis
tapo prieinamas Kultūros ministerijos bei Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos interneto
svetainėse. Preliminarus šio dokumento tekstas taip pat pristatytas anksčiau minėtoje
paskaitoje-diskusijoje „UNESCO konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo“.
Išvados ir rekomendacijos. Vardinant iššūkius, su kuriais susiduriama, įgyvendinant
Konvenciją, pabrėžta pilietinės visuomenės ir jaunimo įtraukimo į kultūros politikos formavimo
procesus svarba. Informacijos sklaida ir bendradarbiavimas nurodytas kaip esminis šios
Konvencijos įgyvendinimo pagrindas, siekiant geriau suvokti Konvencijos filosofiją ir tikslus.
Darbo grupė konstatavo, kad kai kurių specifinių Konvencijos aspektų ir sričių įgyvendinimas
nacionaliniu mastu nėra subalansuotas kitų sričių atžvilgiu. Išskiriamos šios sritys:
tarpinstitucinis bendradarbiavimas, vykdant darnaus vystymosi, vystomojo bendradarbiavimo
programas, pilietinės visuomenės ir jaunimo įtraukimas į politikos formavimo procesus, lyčių
lygybė, horizontalieji prioritetai (pvz., viešoji žiniasklaida), kurių tinkamam įgyvendinimui dar
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trūksta sąmoningumo ir Konvencijos svarbos suvokimas. Tarp svarbių iššūkių išlieka priemonių
monitoringas, poveikio vertinimas, duomenų rinkimas, analizė ir sklaida. Bendrosios Darbo
grupės rekomendacijos:
 prisidedant prie JT Darnaus vystymosi darbotvarkės tikslų įgyvendinimo užtikrinti, kad
visi besimokantys asmenys įgytų žinių ir įgūdžių, reikalingų darniam vystymuisi
skatinti, įskaitant, be kitų dalykų, švietimą darnaus vystymosi ir darnios gyvensenos,
žmogaus teisių, lyčių lygybės, taikos ir nesmurtinės kultūros skatinimo, pasaulinės
pilietybės bei kultūrų įvairovės ir kultūros indėlio į darnų vystymąsi vertinimo
klausimais;
 skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą Konvencijos įgyvendinimo srityse;
 skatinti platesnį ir inovatyvesnį pilietinės visuomenės ir jaunimo įtraukimą į kultūros
politikos formavimo procesus;
 skatinti tyrimus, susijusius su lyčių lygybe ir naujųjų technologijų iššūkiais kultūros
srityje;
 ieškoti galimybių išplėsti kultūros srities duomenų surinkimo aprėptį ir sritis bei
paskatinti tyrimus ir analizę, susijusius su Konvencijos taikymo sritimis bei programų/
priemonių vertinimo rodiklių kūrimu.
Darbo grupės pasiūlytos tikslinės veiklos, siekiant Konvencijos tikslų:
 atnaujinti šios periodinės ataskaitos rengimo darbo grupę ir ją išlaikyti kaip
nuolatinę bendradarbiavimo platformą, vadovaujamą Kultūros ministerijos, skirtą
informacijos mainams ir duomenų rinkimui, užtikrinant nuoseklią Konvencijos
įgyvendinimo stebėseną ir ruošiantis naujam periodinės ataskaitos rengimo ciklui;
 ieškoti galimybių skirti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui
tikslines lėšas, skirtas apmokėti ekspertų darbą, susijusį su duomenų ir
informacijos analize ir apibendrinimu, ruošiantis ir dalyvaujant šios ir kitų UNESCO
konvencijų valdymo organų renginiuose, rengiant pasisakymus ir dokumentus bei
periodines ataskaitas, susijusias su šios ir kitų UNESCO konvencijų, kurių šalimi yra
Lietuva, įgyvendinimu;
 siekti Konvencijos, Konvencijos veiklos Įgyvendinimo gairių bei šių Darbo grupės
parengtų rekomendacijų įgyvendinimo per efektyvią informacijos sklaidą;
 atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. šios Konvencijos šalių konferencijos 6 sesija (2017
m. birželio 12–15 d.) patvirtins Įgyvendinimo gairių papildymus, susijusius su
naujųjų technologijų iššūkiais kultūros srityje, išversti šiuos papildymus į lietuvių
kalbą bei pristatyti juos plačiajai visuomenei;
 siekti didesnio aktualių specifinių Konvencijos aspektų, susijusių darniu vystymųsi,
vystomuoju bendradarbiavimu, pilietine visuomene, lyčių lygybe, naujosiomis
technologijomis, kultūrine žiniasklaida, skaidria ir darnia kultūros politika,
žinomumo, rengiant seminarus, konferencijas, viešas diskusijas ir paskaitas.
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Papildomi duomenys, informacija ir statistika*
* Periodinėje ataskaitoje pateikti statistiniai duomenys pateikti žemiau – žr. nuo 14 psl. Siekiant
atkreipti dėmesį į trūkstamus duomenis, jie paryškinti, žr. 14–17 psl.
Periodinės ataskaitos skyriaus reziumė. Šioje dalyje informaciją ir duomenis pateikė Lietuvos
statistikos departamentas, Lietuvos radijo ir televizijos komisija, LR ryšių reguliavimo tarnyba,
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Kultūros ministerijos
Kultūros politikos departamento Visuomenės informavimo politikos skyrius, Lietuvos gretutinių
teisių asociacija (AGATA), Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų
departamentas, Lietuvos leidėjų asociacija.
Išvados ir rekomendacijos. Darbo grupė, atsižvelgdama į statistinių duomenų poreikį,
rekomenduoja:
 sukurti vieningą ir visuomenei atvirą kultūros statistikos duomenų bazę;
 kreiptis į duomenis ir informaciją pateikusias organizacijas, prašant ateityje rinkti
informaciją, atsižvelgiant į UNESCO suformuluotus klausimus.

1. Ekonomika ir finansai
1.1. Bendri kultūrinių prekių ir paslaugų srautai
1.1. a. Kultūrinės prekės
a) kultūrinių prekių eksportas (iš viso 128256,53 USD; 2015 m.; http://osp.stat.gov.lt/)
b) kultūrinių prekių importas (iš viso 35124,94USD; 2015 m.; http://osp.stat.gov.lt/)
1.1. b. Kultūrinės paslaugos
a) kultūrinių paslaugų eksportas (iš viso 6117,18 USD; 2015 m.; http://osp.stat.gov.lt/)
b) kultūrinių paslaugų importas (iš viso 13428,26 USD; 2015 m.; http://osp.stat.gov.lt/)
1.2. Kultūrinės veiklos indėlis į bendrąjį vidaus produktą (BVP)
a) Visas BVP (41950,12 USD; 2015 m.; http://osp.stat.gov.lt/)
b) Kultūrinės veiklos dalis BVP (1,30 proc.; 2015 m.; http://osp.stat.gov.lt/)
1.3. Valstybės sektoriaus išlaidos kultūrai
a) Visos valstybės sektoriaus išlaidos (10565698,65 USD; 2015 m.; http://osp.stat.gov.lt/)
b) Kultūros dalis valstybės sektoriaus išlaidose (2,6 proc.; 2015 m., http://osp.stat.gov.lt/)
2. Knygos
a) Išleistų pavadinimų skaičius (3410, 2015 metai; http://www.lnb.lt/ )
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b) Leidyklų skaičius 502 (2015 m.; http://www.lnb.lt/atradimai/leidiniai/kiti-leidiniai/lietuvosspaudos-statistika ):
• 475 mažų (nuo 1 iki 20 pavadinimų per metus)
• 25 vidutinių (nuo 21 iki 49 pavadinimų per metus)
• 2 didelių (50 ir daugiau pavadinimų per metus)
c) Knygynai ir pardavimai
• 3 knygynų tinklai ( pardavimai nežinomi USD; metai nežinomi; http://www.lla.lt/ )
• nepriklausomi knygynai (duomenys nežinomi, bendras skaičius ir pardavimai USD;
metai; šaltinis)
• 150 knygynų kitose mažmeninės prekybos struktūrose, įskaitant prekybos centrus
(pardavimai 32091 USD; 2014 m.; http://osp.stat.gov.lt/)
• internetu prekiaujantys mažmenininkai (duomenys nežinomi, bendras skaičius ir
pardavimai USD; metai; šaltinis)
d) Vertimų srautai: išleistų vertimų skaičius 1095 vnt. (2015 m.; http://www.lnb.lt/)
3. Muzika
a) Leidyba: išleistų albumų skaičius:
• 110 fiziniu formatu (2015 m.; http://www.agata.lt/ )
• 100 skaitmeniniu formatu (2015 m.; http://www.agata.lt/ )
• 210 nepriklausomų leidėjų (2015 m.; http://www.agata.lt/ )
• nežinoma, didžiųjų leidėjų (metai; šaltinis)
b) Pardavimai: bendras įrašytos muzikos pardavimų skaičius:
• 752810 fiziniu formatu, atskirai CD ir kitais fiziniais formatais (2014 m.;
http://osp.stat.gov.lt/)
• skaitmeniniu formatu, atskirai singlais ir albumais (duomenys nežinomi, metai; šaltinis)
4. Žiniasklaida
a) Transliacijų auditorija ir pasiskirstymas (2015 m.; http://www.rtk.lt/):
Programos
Auditorijos
Nuosavybės tipas
Prieigos
tipas
pasiskirstymas
(mokama
nemokama)
Radijo
programos
M-1
17.3 proc.
Privatus
Nemokamas
Lietus
17 proc.
Privatus
Nemokamas
LRT radijas
17 proc.
Valstybinis
Nemokamas
Pūkas
Privatus
7,8 proc.
Nemokamas
Televizijos
programos
TV3
LNK

16,2 proc.
15,9 proc.

Privatus
Privatus

tipas
/

Nemokamas
Nemokamas
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LRT televizija
BTV

9,3 proc.
7,1 proc.

Valstybinis
Privatus

Nemokamas
Nemokamas

b) Transliuojančios žiniasklaidos organizacijos (2015 m.; http://www.rtk.lt/ ):
Nuosavybė
Vietinių
žiniasklaidos
organizacijų
skaičius,
valdančių
tik radijo stotis
tik
televizijos abu – ir radijo
kanalus
stotis, ir televizijos
kanalus
valstybinė
1
privati
39
39
1
bendruomenin 6
ė
nenurodyta
Iš viso
45
39
2

c) laikraščiai (2015 m.; www.lnb.lt)
Leidinio formatas
Pavadinimų skaičius
dienraščiai
spausdintas
tik nemokamas
duomenys nežinomi
tik mokamas
duomenys nežinomi
ir mokamas, ir nemokamas 222 11
ir spausdintas, ir internetinis
tik nemokamas
duomenys nežinomi
tik mokamas
duomenys nežinomi
ir mokamas, ir nemokamas
11
Iš viso
222
11

iš viso

1
79
6

86

ne dienraščiai
duomenys nežinomi
duomenys nežinomi
211
duomenys nežinomi
duomenys nežinomi
211
221

5. Ryšys, infrastuktūra ir prieiga
a) Judriojo ryšio telefono abonentų skaičius 1000 gyventojų - 1448 (2015 m.; www.rrt.lt )
b) Namų ūkių, turinčių interneto prieigą namuose, skaičius – 924 500 (68,3 proc.) (2015 m.;
www.rrt.lt, www.ivpk.lt )
c) Asmenų, naudojančių internetą, skaičius – 76 proc. (2015 m.; www.ivpk.lt )
1. Kultūrinis dalyvavimas
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Duomenys iš http://osp.stat.gov.lt/, Modulis prie pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo (2006 m.)
Žmonių, dalyvavusių kultūrinėje veikloje bent kartą per paskutinius 12 mėnesių, procentas:
Kultūrinis
dalyvavimas, %
Veikla
Moterys
Vyrai
Iš viso
Kinas
24,60
27,40
52,00
Teatras (įskaitant kabaretą, operą ir lėlių teatrą) 49,00
41,80
45,70
Šokis (įskaitant baletą)
49,00
41,80
45,70
Gyvi koncertai / muzikiniai pasirodymai
49,00
41,80
45,70
Parodos
32,20
27,70
30,01
Iš viso
Duomenys Duomenys Duomenys
nepateikti
nepateikti nepateikti
Jei įmanoma, nurodykite, kodėl per praėjusius metus kultūriniuose renginiuose nesilankyta nė
vieno karto: tokių duomenų nėra
Duomenys iš 2014 m. atliktos Gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros
paslaugomis
ataskaita
(https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/aktyvesnio-visuomenesdalyvavimo-kulturinese-veiklose-skatinimas ) – duomenų apie lyčių dalyvavimo kultūroje
skirtumus nėra
Pagrindinės
nedalyvavimo
priežastys, %
Priežastis
Per brangu
Nedomina
Trūksta laiko
Trūksta informacijos
Per toli

Moterys

Vyrai

Iš viso
37
25
47
8
16

Šių rekomendacijų rengėjai – Kultūros ministro Š. Biručio 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. ĮV463 „Dėl Darbo grupės UNESCO konvencijos dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir
skatinimo įgyvendinti užtikrinti sudarymo“ Darbo grupės nariai:
Rolandas Kvietkauskas – Lietuvos atstovas Konvencijos tarpvyriausybiniame komitete, Lietuvos
kino centro prie Kultūros ministerijos direktorius (Darbo grupės pirmininkas);
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Vaida Junevičienė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento
patarėja teisės klausimais (Darbo grupės pirmininko pavaduotoja);
Milda Valančiauskienė – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Kultūros
programų vadovė (Darbo grupės sekretorė);
Emilija Bugailiškienė – Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento
Neformalaus švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Dr. Rasius Makselis – Kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus mokslo
darbuotojas;
Jonas Mickus – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais;
Milda Laužikaitė – Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ atstovė;
Jekaterina Lavriniec – kūrybinių bendruomeninių iniciatyvų, socialinio dizaino ir neformalaus
ugdymo platformos „Laimikis“ atstovė;
Kornelijus Platelis – Meno kūrėjų asociacijos vadovas;
Roma Survilienė – Nacionalinės kūrybinių ir kultūros industrijų asociacijos direktorė;
Daina Urbanavičienė – Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė;
Gitana Šukaitytė – Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamento
Daugiašalio skyriaus atašė;
Gabija Žukauskienė – Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento
Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vyriausioji specialistė.
Taip pat pasiūlymus teikė:
Mindaugas Bundza, Lietuvos kultūros tarybos Tyrimų ir analizės koordinatorius;
Dr. Laima Galkutė, Vilniaus universiteto docentė, Jungtinių Tautų Europos Ekonomikos
Komisijos darnaus vystymosi švietimo ekspertė;
Dr. Dalia Leinartė, VU lyčių studijų centro vadovė, Jungtinių tautų Moterų diskriminacijos
panaikinimo komiteto narė ekspertė;
Dr. Jonas Ruškus, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorius,
Jungtinių tautų Neįgaliųjų teisių komiteto narys ekspertas, Kauno Arkos bendruomenės narys;
Dr. Rimvydas Laužikas, VU Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros vedėjas, Lietuvos
nacionalinės UNESCO komisijos Nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ pirmininkas ir
Nacionalinio komiteto „Informacija visiems“ narys;
Kęstutis Petrauskis, VU Komunikacijos fakulteto Informacijos ir komunikacijos instituto
lektorius, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narys,
Dr. Martynas Petrikas, VU Kūrybinių medijų instituto docentas;
Mantas Zakarka, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos pirmininkas, Lietuvos nacionalinės
UNESCO komisijos narys;
Laima Vengalė-Dits, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės skyriaus vyr. patarėja;
Justina Kaluinaitė, Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų
platformos vykdančioji direktorė.
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