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I. SVARBIAUSI LIETUVOS NARYSTĖS UNESCO FAKTAI 
 

UNESCO nare Lietuva tapo 1991 m. spalio 7 dieną. 
 
Vykdomosios tarybos nare Lietuva buvo išrinkta 1997–2001, 2005–2009, 2015–2019 m., 

Vykdomosios tarybos vicepirmininke buvo 1999–2001, 2007–2009, 2015–2017 metais. 
 
Lietuva priklauso šiems tarpvyriausybiniams UNESCO komitetams ir patariamosioms taryboms: 
- Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos mokslinei-techninei patariamajai tarybai 

(Scientific and Technical Advisory Body (STAB) to the Convention on the Protection of the Underwater 
Cultural Heritage). Perrinkta trečiai kadencijai 2015–2019 m., Lietuvai taryboje atstovauja Klaipėdos 
universiteto profesorius Vladas Žulkus; 

- Tarpvyriausybiniam bioetikos komitetui (Intergovernmental Bioethic Committee, IBC). Išrinkta 
2013–2017, perrinkta 2017–2021 metais. 2013–2015 m. Lietuva komitete ėjo vicepirmininkės pareigas, 
2016–2017 m. Lietuvai komitete atstovaujantis Vilniaus universiteto profesorius Eugenijus Gefenas ėjo 
komiteto pirmininko pareigas; 

- Tarpvyriausybinei programos „Informacija visiems“ tarybai (Intergovernmental Council for the 
Information for All Programme, IFAP). Išrinkta 2013–2017 metais. Lietuvai taryboje atstovauja Lietuvos 
nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas. Prie Lietuvos 
nacionalinės UNESCO komisijos įsteigtas Nacionalinis komitetas „Informacija visiems“ vienija 10 narių. 
Komitetui vadovauja prof. dr. R. Gudauskas; 

- Tarptautinės komunikacijos vystymo programos komitetui (International Programme for the 
Development of Communication, IPDC). Išrinkta 2017–2019 m., Lietuvai komitete atstovauja LRT Radijo 
naujienų tarnybos direktoriaus pavaduotoja Aušra Jūraitė-Jaruševičiūtė. 
 

2013–2017 m. Lietuva aktyviai dalyvavo šiuose tarpvyriausybiniuose komitetuose (šiuo metu 
kadencija pasibaigusi): 

- Tarpvyriausybiniame UNESCO Konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo 
komitete (Intergovernmental Committee of the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the 
Diversity of Cultural Expressions). 2013 m. išrinkta vicepirmininke (iki 2015 m.), kadencija baigėsi 2017 
metais. Lietuvai komitete atstovavo Lietuvos kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas; 

- Tarpvyriausybiniame komitete, skatinančiame kultūros vertybių grąžinimą į kilmės šalis arba jų 
restituciją neteisėto pasisavinimo atveju (Intergovernmental Committee for Promoting the Return of 
Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation). Išrinkta 2013 m., 
kadencija baigėsi 2017 metais. 2015 m. spalio 1–2 d. vykusioje 19-oje komiteto sesijoje ambasadorius 
Arūnas Gelūnas išrinktas komiteto pranešėju (Lietuvai atstovavo Mindaugas Žolynas, Kultūros ministerija). 
 

Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie UNESCO (toliau – Nuolatinė atstovybė): 
Įkurta 1993 m. spalio 21 dieną. Nuo 2017 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvos nuolatinė atstovė prie UNESCO – 

nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė prof. dr. Irena Vaišvilaitė. Buvę Lietuvos nuolatiniai atstovai: Ugnė 
Karvelis (1993–2002), Ina Marčiulionytė (2003–2010), Arūnas Gelūnas (2012–2016), laikinasis reikalų 
patikėtinis Jonas Skardinskas (2016–2017). 
 

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija (toliau – Nacionalinė komisija):  
1992 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino pirmąją Nacionalinės komisijos sudėtį 

ir Nacionalinės komisijos įstatus. 
Pirmininkas – Romas Pakalnis (nuo 2009 m.); generalinė sekretorė – Asta Junevičienė (2001–2010, 

nuo 2015 m. rugpjūčio mėn.). 
 

Prie UNESCO veiklos prisidedančios asmenybės iš Lietuvos: 
Valdas Adamkus, UNESCO Geros valios ambasadorius žinių visuomenei; 
Virgilijus Alekna, UNESCO sporto čempionas; 
Violeta Urmana, UNESCO menininkė taikai. 
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UNESCO katedros: 
UNESCO katedra Informatika humanitarams (1994 m. įsteigta Matematikos ir informatikos institute); 

UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra (1998 m. įsteigta Vilniaus dailės akademijoje); 
UNESCO Tarpdisciplininė mechatronikos katedra (2006 m. įsteigta Kauno technologijos universitete). 
 
UNESCO centrai: 
UNESCO Asocijuotas fundamentaliųjų mokslų tyrimų ir mokymų centras (1999 m. įsteigtas Vilniaus 

universitete); 
UNESCO remiamas Regioninis bioetikos informacijos centras prie Vilniaus universiteto Medicinos 

fakulteto (įsteigtas 2004 m.). 
 

UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklas: Lietuvoje jo veikloje dalyvauja 16 mokyklų. Nuo 1997 m. 
veikiantis nacionalinis tinklas kas trejus metus atnaujinamas. Po 2017 m. atnaujinimo iš 36 mokyklų liko 16, 
su jomis pasirašytos narystės sutartys. Visame tinkle diegiamas neformaliojo ugdymo pasiekimų 
pripažinimo atviraisiais skaitmeniniais ženkleliais modelis. Mokyklos vykdo darnaus vystymosi švietimo ir 
globaliojo pilietiškumo švietimo veiklas formaliojo ir neformaliojo ugdymo turinyje. 

 
UNESCO klubai: Šiuo metu veikia Šiaulių UNESCO klubas. 
 
Pasauliniame programos „Žmogus ir biosfera“ biosferos rezervatų tinkle (Global Network of MAB 

Biosphere Reserves) – Žuvinto biosferos rezervatas, nuo 2011 metų. 
 
Pasaulio paveldo sąraše (World Heritage List): 
- Istorinis Vilniaus centras (Vilnius Historic Center), nuo 1994 m.; 
- Kuršių nerija (bendra vertybė su Rusijos Federacija) (Curonian Spit), nuo 2000 m.; 
- Kernavės archeologinė vietovė (Kernavė Archaeological Site (Cultural Reserve of Kernavė), nuo 

2004 m.; 
- Struvės geodezinis lankas, apima 10 valstybių teritorijas: Norvegijos, Suomijos, Švedijos, Estijos, 

Latvijos, Lietuvos, Rusijos Federacijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Moldovos (Struve Geodetic Arc), nuo 
2005 metų. 

 
Preliminariajame Pasaulio paveldo sąraše (Tentative List): 
- Trakų istorinis nacionalinis parkas (Trakai Historical National Park), nuo 2003 m.; 
- Kauno modernizmo architektūra „Kaunas 1919–1939 m.: sostinė, įkvėpta modernizmo judėjimo“ 

(Kaunas 1919-1939: The Capital Inspired by the Modern Movement), nuo 2017 metų. 
 
Tarptautiniame sustiprintos apsaugos ginkluoto konflikto metu sąraše (pagal 1954 m. Hagos 

konvenciją ir jos Antrąjį 1999 m. protokolą) (International Register of Cultural Property under Special 
Protection after the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 
adopted in 1954, and The 2nd Protocol of the Hague Convention, adopted in 1999) – Kernavės archeologinė 
vietovė (Kernavė Archaeological Site), nuo 2011 metų. 

 
Reprezentaciniame žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąraše (Representative List of the 

Intangible Cultural Heritage of Humanity): 
- Kryždirbystė ir kryžių simbolika (Lithuanian Cross-Crafting and Its Symbolism), nuo 2008 m.; 
- Dainų ir šokių švenčių tradicija Baltijos valstybėse (The Baltic Song and Dance Celebrations), (bendra 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos nominacija), nuo 2008 m.; 
- Sutartinės, lietuvių polifoninės dainos (Sutartinės, Lithuanian Multipart Songs), nuo 2010 metų. 

 
Tarptautiniame registre „Pasaulio atmintis“ (The Memory of the World Register): 
- Baltijos kelias – žmonių grandinė, sujungusi tris valstybes laisvės vardan (The Baltic Way) (bendra 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos nominacija), nuo 2009 m.; 
- Radvilų archyvai ir Nesvyžiaus bibliotekos kolekcija (The Radziwill‘s Archives and Niasvizh Library 

Collection) (bendra Baltarusijos, Lietuvos, Suomijos, Lenkijos, Rusijos Federacijos ir Ukrainos nominacija), 
nuo 2009 m.; 

http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1821/
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- Liublino unijos akto dokumentas (The Act of the Union of Lublin document) (bendra Lenkijos, 
Lietuvos, Latvijos, Ukrainos ir Baltarusijos nominacija), nuo 2017 metų.  

 
Lietuva yra prisijungusi prie / ratifikavusi 19 UNESCO konvencijų ir tarptautinių sutarčių. 
 
Į UNESCO minimų sukakčių sąrašą 2017–2019 m. įtrauktos: 
- Algirdo Juliaus Greimo 100-osios gimimo metinės (2017); 
- Juozapo Čechavičiaus 200-osios gimimo metinės (2018) 
- Stanislovo Moniuškos 200-osios gimimo metinės (2019). 

 
Lietuvos projektai UNESCO Dalyvavimo programoje (2016–2017): 
Tarptautinis vietos valdytojų gebėjimų stiprinimo seminaras (2017 m. spalio 18–20 d.) 
 
Nario mokesčio mokėjimas: 
Į reguliarųjį UNESCO biudžetą moka Užsienio reikalų ministerija: už 2017 m. sumokėta 96 014 Eur ir 

124 593 JAV dol. privalomi įnašai; 
Į Pasaulio paveldo fondą (World Heritage Fund) moka Kultūros ministerija: už 2016 ir 2017 m. 

sumokėta po 2351 JAV dol.;  
Į Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos fondą (Fund for the Safeguarding of the Intangible 

Cultural Heritage) moka Kultūros ministerija: už 2017 m. sumokėta 2351 JAV dol. 
 

Savanoriškos įmokos: 
Į UNESCO kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo fondą (International Fund for Cultural 

Diversity) 2016 m. Kultūros ministerija įmokėjo 2500 Eur, o 2017 m. – 2351 JAV dolerių. Šis fondas yra 
naudojamas besivystančių šalių kūrybinių industrijų, menininkų mobilumo stiprinimui, darnaus vystymosi 
programoms.  

Komunikacijos ir informacijos sektoriaus Tarptautinės komunikacijos vystymo programos 
(International Programme for the Development of Communication, IPDC) projektams 2016 ir 2017 m. 
Užsienio reikalų ministerija skyrė po 10 tūkst. Eur.  
 

Atstovavimas UNESCO Sekretoriate: 

Trys Lietuvos Respublikos piliečiai dirba UNESCO Sekretoriate (Lietuvos kvota: minimaliai 2; 
maksimaliai 4 atstovai):  

- Marius Lukošiūnas, P-4, Programų specialistas, Komunikacijų ir informacijos sektorius, Paryžius; 
- Irmgarda Buddeberg-Kašinskaitė, P-4, Programų specialistė, Komunikacijų ir informacijos sektorius, 

Paryžius; 
- Lina Benetė, P-3, Švietimo skyriaus vadovė, UNESCO biuras Kazachstanui, Kirgizijai, Tadžikistanui ir 

Uzbekistanui, Almata. 
 

http://unesco.lt/apie/unesco-ir-lietuva/unesco-minimos-sukaktys/2013-meiles-luksienes-100-gimimo-metines
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II. UNESCO VALDYMO ORGANAI: GENERALINĖ KONFERENCIJA IR VYKDOMOJI TARYBA.  
VALSTYBIŲ NARIŲ NACIONALINIŲ UNESCO KOMISIJŲ TINKLŲ SUSITIKIMAI 

 
2.1 UNESCO Generalinės konferencijos 39-oji sesija 

 
UNESCO Generalinė konferencija (toliau – GK) – aukščiausias organizacijos valdymo organas, kurį 

sudaro visų 195 valstybių narių atstovai. Kas dvejus metus jie renkasi į GK sesijas, kuriose dalyvauja ir 
asocijuotų narių atstovai, stebėtojai iš tarpvyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų, kt. 

 
2017 m. spalio 30–lapkričio 14 d. Paryžiuje įvyko UNESCO GK 39-oji sesija. Lietuvos Respublikos 

delegacijai joje vadovavo kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, nariai buvo: dr. Irena Vaišvilaitė 
(ambasadorė, nuolatinė atstovė prie UNESCO, delegacijos vadovo pavaduotoja), Viktoras Bachmetjevas 
(kultūros ministro patarėjas), Asta Junevičienė (Nacionalinės komisijos generalinė sekretorė), Oskaras Jusys 
(Užsienio reikalų ministerijos JT, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento direktorius), 
Ringailė Kuokštytė (Nuolatinės atstovybės trečioji sekretorė), Rytis Satkauskas (Užsienio reikalų ministerijos 
JT, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento JT globalios politikos skyriaus vedėjas), Kristina 
Tamošaitytė (Nuolatinės atstovybės antroji sekretorė). Stebėtojų statusu šios sesijos Mokslo, Socialinių ir 
humanitarinių mokslų, Kultūros, Komunikacijos ir informacijos komisijos posėdžiuose dalyvavo Nacionalinės 
komisijos sekretoriato programų vadovės: Liliana Bugailiškytė-Lideikienė, Miglė Mašanauskienė, Milda 
Valančiauskienė. 

39-oji sesija prasidėjo aukšto lygio ministerijų pranešėjų diskusija apie 4-ą darnaus vystymosi tikslą 
(toliau – DVT) ir programą „Švietimas 2030“, švietimo iššūkius pasaulyje.  

Kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson susitiko su UNESCO Pasaulio paveldo centro direktore Mechtild 
Rössler ir aptarė svarbiausius klausimus, susijusius su Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos 
konvencija (toliau – Pasaulio paveldo konvencija) ir jos įgyvendinimu Lietuvoje. 

Patvirtinta UNESCO 2018–2021 m. programa ir biudžetas, visų komisijų posėdžiuose išsakytas 
valstybių narių pritarimas dėl būtinybės suderinti juos su JT Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 metų.  

Prof. dr. R. Gudauskas perrinktas antrai kadencijai į Tarpvyriausybinę programos „Informacija 
visiems“ tarybą, Lietuvos atstovai išrinkti ir į Tarpvyriausybinį bioetikos komitetą (prof. dr. E. Gefenas) ir 
Tarpvyriausybinį tarptautinės informacijos vystymo programos komitetą (A. Jūraitė-Jaruševičiūtė). 

Vykdomajai tarybai rekomendavus, naująja UNESCO Generaline direktore GK patvirtino buvusią 
Prancūzijos Respublikos kultūros ministrę Audrey Azoulay. Savo ketverių metų kadenciją ji pradėjo 2017 
m. lapkričio 15 d. 

Spalio 25–26 d. vykusiame 10-ajame UNESCO jaunimo forume, laikomame sudėtine GK dalimi, 
dalyvavo Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos viceprezidentė Aušrinė Diržinskaitė. Visų komisijų 
posėdžiuose buvo pristatytos Jaunimo forumo rekomendacijos (žr. 2.1.1–2.1.3). 

 
2.1.1 Švietimo komisija 

 
Švietimo komisijos posėdžiuose lapkričio 2–4 d. Lietuvai atstovavo Nuolatinės atstovybės darbuotojai 

ir Nacionalinės komisijos sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė L. Bugailiškytė-Lideikienė. 
Komisijoje aptartas UNESCO vaidmuo įgyvendinant programą „Švietimas 2030“, patvirtinta UNESCO 

švietimo programa ir jos biudžetas 2018–2019 m., apsvarstytos naujai kuriamų UNESCO norminių 
dokumentų švietimo srityje (Pasaulinė aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo konvencija, 
Rekomendacijos dėl atvirųjų švietimo išteklių) darbo grupių ataskaitos ir joms pritarta. Daug diskusijų 
sulaukė Pasaulinės aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo konvencijos rengimas. Valstybėms pripažįstant 
jos reikalingumą, nuogąstaujama, kad Konvencijos standartai nebūtų žemesni nei jau veikiančių regioninių 
konvencijų. Pasaulinės konvencijos sukūrimas labai svarbus ne tik besimokančiųjų mobilumui ir galimybei 
siekti geriausio išsilavinimo bet kurioje pasaulio šalyje, bet ir šiandienos iššūkių kontekste, pasauliui 
išgyvenant neregėtus migracijos mastus. Tikimasi, kad GK 41-ojoje sesijoje dokumentas bus priimtas.  

Komisijoje priimta Rezoliucija 38C/72 dėl švietimo ir kultūros institucijų okupuotose arabų 
teritorijose, pritarta Kinijos pateiktų 2-os kategorijos UNESCO globojamų institutų ir centrų – pedagogų 
rengimo centro prie Šanchajaus Normal universiteto ir Tarptautinio UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklo 
centro – steigimui. Išklausyta ir pritarta UNESCO 1-os kategorijos švietimo institutų: IBE, IIEP, UIL, IITE, 
IESALC, IICBA, MGIEP veiklos ataskaitoms. Diskusijų sulaukė Tarptautinio švietimo biuro (IBE) statuso 
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pasikeitimas. Buvo informuota apie Šveicarijos ketinimą drastiškai sumažinti finansavimą Ženevoje 
įsikūrusiam ir daugiausia nuo Šveicarijos valstybinio finansavimo priklausančiam Tarptautiniam švietimo 
biurui. Šveicarija savo sprendimą grindžia instituto veiklos neefektyvumu, pasikeitusiomis aplinkybėmis 
tarptautinės švietimo pagalbos srityje, per mažu UNESCO dėmesiu instituto veiklai ir persiorientavimui.  

Aptartos valstybių narių ataskaitos įgyvendinant Konvenciją prieš diskriminavimą švietime (1960) 
(Lietuva jos nėra ratifikavusi) bei bendra ataskaita apie atnaujintų Rekomendacijų dėl tarptautinio švietimo 
statistikos standartizavimo (1978) įgyvendinimo.  

Pristačius Jaunimo forumo rekomendacijas, valstybės sveikino UNESCO pasikeitus šio forumo 
formatui ir organizavimo metodikai, vis dėlto išsakė pastabas ir siūlymus būtinai toliau keisti forumo 
formatą, organizuoti jį gerokai anksčiau prieš prasidedant GK, apsvarstyti galimybę organizuoti jį kiekvienais 
metais, tobulinti jaunimo delegatų atrankos sistemą. UNESCO Generalinio direktoriaus pavaduotojai pritarė 
pastaboms, teigdami, kad tai kaitos pradžia, siekiama grįžtamojo ryšio, naujo formato įvertinimo. Jaunimo 
įtraukimas į politikos formavimą turi prasidėti valstybėse narėse, jaunimo forumo veiksmingumas nėra 
panacėja aktyvinant jaunimo dalyvavimą.  
 

2.1.2 Mokslo ir Socialinių ir humanitarinių mokslų komisijos 
 

Mokslo komisijų posėdžiuose Lietuvai atstovavo Nuolatinės atstovybės darbuotojai ir Nacionalinės 
komisijos sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė L. Bugailiškytė-Lideikienė. Lapkričio 6–7 d. vyko 
Gamtos mokslų komisijos, lapkričio 7–9 d. – Socialinių ir humanitarinių mokslų komisijos posėdžiai.  

Gamtos mokslų komisijoje išklausytos visų tarptautinių UNESCO gamtos mokslų programų dvejų 
metų veiklos ataskaitos. Daug dėmesio susilaukė UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ (Man & 
Biosphere, MAB) ir Tarpvyriausybinės okeanografijos komisijos (International Oceanographic Commission) 
veiklos ataskaitos.  

Komisijos posėdžiuose pabrėžta, kad UNESCO turi pasinaudoti puikiai veikiančiomis programomis ir 
tinklais (pvz., darnaus vystymosi švietimas, biosferos rezervatų tinklas), išnaudoti švietimo programas 
klimato kaitos prevencijai reikalingoms žinioms kurti. Išsakyta mintis, kad jau pirmoji UNESCO klimato kaitos 
strategija buvo didelė sėkmė, todėl dabar UNESCO gali veikti tikslingiau ir užtikrinčiau. Organizacijai svarbu 
rasti savo nišą ir nedubliuoti kitų tarptautinių organizacijų. Labai svarbu, kad UNESCO užsitikrintų svarią 
poziciją derybose Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje.  

Komisijoje pritarta šešių 2-os kategorijos centrų steigimui. Pritarta kasmet gegužės 16 d. minėti 
Tarptautinę šviesos dieną, paskelbti tarptautinį dešimtmetį (2021–2030), skirtą į darnų vystymąsi 
orientuotam mokslui apie vandenynus, 2019-uosius paskelbti tarptautiniais metais, skirtais cheminių 
elementų periodinei lentelei.  

Valstybės narės išsakė teigiamas pastabas dėl didėjančios organizacijos tarpsektorinės veiklos visuose 
jos sektoriuose. Nemažai valstybių minėjo darnos mokslo iniciatyvos svarbą, gyrė UNESCO už parengtas 
gaires, nemažai pasisakė dėl piliečių mokslo principų diegimo UNESCO mokslo programose.  

Socialinių ir humanitarinių mokslų komisijoje išsakyta kritika dėl 2018–2021 m. programos ir biudžeto 
projekte numatyto per mažo finansavimo Afrikai ir lyčių lygybės prioritetams. Valstybės taip pat pasisakė 
dėl didesnio tarpsektorinio bendradarbiavimo, ypač su mokslo sektoriumi, gyrė iniciatyvą rengti jungtines 
mokslo programų sesijas (pvz., Tarptautinio bioetikos komiteto ir Tarptautinės mokslo ir technologijų etikos 
komisijos). Dauguma valstybių ragino UNESCO skirti ypatingą dėmesį visoms iniciatyvoms – tinklams, 
programoms, susijusioms su miestais ir piliečiais (Besimokančiųjų, Kūrybiškų ir kitokių miestų tinklai), labiau 
sieti šias iniciatyvas su kitomis programomis, koordinuoti jų plėtrą ir veiklą. Šių tinklų koordinavimas yra 
pavyzdinis, ypač dėl puikaus komisijų įtraukimo į veiklas. Išsakytas pritarimas ir raginimas toliau plėtoti 
Darnos mokslo programą ir susijusias iniciatyvas. Tarp kitų svarbių klausimų aptartas Etinių principų, 
susijusių su klimato kaita, deklaracijos rengimas, jungtinė valstybių narių Rekomendacijų dėl mokslininko 
statuso (1974) įgyvendinimo ataskaita bei jos atnaujinimo procesas, kuris sukėlė nemažai diskusijų. 
 

2.1.3 Kultūros komisija 
 
Kultūros komisijos posėdžiuose dalyvavo Nacionalinės komisijos sekretoriato kultūros programų 

vadovė M. Valančiauskienė ir Nuolatinės atstovybės atstovai.  
Posėdžiai prasidėjo Jaunimo forumo išvadų pristatymu. Pagrindinės jo dalyvių idėjos: jaunimas turi 

tapti aktyviais pasaulinių diskusijų dalyviais, išskirtina UNESCO iniciatyva „Jaunimo ambasadoriai“, svarbios 
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sritys – kultūros vaidmens stiprinimas, paveldo skaitmeninimas, jaunimo įtrauktis darbo sektoriuje, kt. 
Pasisakymuose išskirta Nyderlandų geroji praktika – įpareigoti vieną Jaunimo tarybos nuolatinį atstovą 
dirbti UNESCO srityje, būtinos konsultacijos su jaunimu dėl nematerialaus kultūros paveldo apsaugos. 
Jungtinės Karalystės atstovai išskyrė kūrybinius Bradfordo projektus jaunimui, Jaunimo archeologų klubo 
iniciatyvas, kt. Šalys pasisakė dėl UNESCO programos ir biudžeto 2018–2019 m. kultūros programos 
projekto, išreikštas rūpestis dėl lėšų stokos, pabrėžta Afrikos sąjungos darbotvarkės iki 2063 m., Naujosios 
urbanistikos darbotvarkės, gebėjimų stiprinimo programų, UNESCO strategijos dėl kultūros apsaugos 
ginkluoto konflikto atveju svarba, taip pat kalbėta menininkų teisių ir žurnalistų saugumo, Hagos 
konvencijos, Rekomendacijų dėl muziejų ir jų kolekcijų apsaugos, Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 
2030 m., kultūros apsaugos konfliktų atvejais, horizontalaus požiūrio bei kultūros sąsajų su darniu 
vystymusi temomis. 

M. Valančiauskienė bendruose debatuose pasidžiaugė UNESCO pastangomis 6 pagrindinių UNESCO 
kultūros konvencijų srityse, taip pat pabrėžė būtinybę sieti kultūros veiklas su darniu vystymusi, pasveikino 
Kūrybinių miestų tinklo programą ir išskyrė Kauno miesto strategiją kaip gerąją miesto vystymosi praktiką, 
integruojančią UNESCO programines nuostatas, bei išreiškė rūpestį dėl Kultūros programos lėšų stygiaus. 
Taip pat bendrais klausimais ir savo veiklos sritis savo pasisakymuose pabrėžė tarptautinės nevyriausybinės 
organizacijos: Tarptautinė muzikos taryba, Benamių organizacija, UNESCO–France. 

Po bendrųjų šalių pasisakymų vyko diskusija „Naujoji darbotvarkė: partnerystės dėl menininko 
laisvės“, kurioje pabrėžta, kad svarbu siekti menininkų laisvės apsaugos ir valstybės turėtų kurti veiksmų 
planus bei numatyti šiam tikslui finansinę pagalbą, nes toks poreikis jaučiamas net ir išsivysčiusiose šalyse 
(pvz., Švedijoje atliktas tyrimas šia tema, kurio išvada, kad vienas iš trijų kūrėjų patiria vienokio ar kitokio 
pobūdžio spaudimą, to padarinys – autocenzūra. Švedijoje sukurta svetainė, kurioje pateikiama informacija, 
kur kreiptis menininkams, patiriantiems spaudimą.).  

Prieš tai vykusiuose Švietimo komisijos posėdžiuose konsensusu po ilgų debatų nutarta pritarti 
Rezoliucijai 38C/72 dėl švietimo ir kultūros organizacijų okupuotose arabų teritorijose su sąlyga, kad bus 
atmesta Rezoliucija 38C/52 dėl Jeruzalės senamiesčio. Kultūros komisijos posėdyje šis sprendimas 
patvirtintas. Priimta Rezoliucija 39 C/COM CLT/DR.1 dėl Konvencijos dėl nelegalaus kultūros vertybių 
importo, eksporto ir nuosavybės perdavimo apsaugos priemonių (1970). Po diskusijų ir redakcijų priimta 
Veiksmų stiprinimo, siekiant apsaugoti kultūrą ir kultūros pliuralizmą karinio konflikto atveju, strategija. 
 

2.1.4 Komunikacijos ir informacijos komisija 
 

Komunikacijos ir informacijos komisijos posėdžiuose, vykusiuose lapkričio 6–7 d., Lietuvai atstovavo 
Nuolatinės atstovybės darbuotojai, Nacionalinio komiteto „Informacija visiems“ pirmininkas prof. dr. 
Renaldas Gudauskas ir Nacionalinės komisijos sekretoriato komunikacijos programų vadovė 
M. Mašanauskienė. 

Posėdžiuose aptarti aštuoni klausimai. Svarstyta ir patvirtinta 2018–2021 m. programa ir biudžetas. 
Apibrėžti du pagrindiniai tikslai: 1) saviraiškos laisvės stiprinimas kibernetinėje erdvėje ir už jos ribų, 
žurnalistų saugumo didinimas, galimybių dalyvauti medijose plėtojimas, parama nepriklausomoms 
medijoms; 2) žinių visuomenės kūrimas pasitelkiant informacines technologijas visuotinei prieigai prie 
informacijos ir žinių bei joms išsaugoti. Pristatyti Jaunimo forumo pasiūlymai organizacijos Komunikacijos ir 
informacijos sektoriui: suteikti jaunimui daugiau galimybių aktyviai dalyvauti kuriant medijų turinį, nuolat 
viešinti jaunimo problemas, medijų turinį pritaikyti jaunimo auditorijai, UNESCO bendradarbiauti su jaunais 
žurnalistais. Taip pat aptarti ir priimti šie dokumentai: Pasaulio viršūnių susitikimo ataskaita dėl žinių 
visuomenės po 2015 m., UNESCO lyderystės stiprinimas įgyvendinant JT veiksmų planą dėl žurnalistų 
saugumo ir nebaudžiamumo klausimo (pastarieji dokumentai susilaukė audringų svarstymų). 

Nors Žurnalistų saugumo rezoliucija buvo išsamiai aptarta Vykdomosios tarybos sesijose, Rusijos 
iniciatyva kilo audringos diskusijos dėl kai kurių rezoliucijos terminų, pavyzdžiui, sąvokos „žurnalistas“, 
reikalaujant iš teksto eliminuoti visus kitus asmenis, kurie, nebūdami profesionalūs žurnalistai, naudoja 
įvairias medijų raiškos formas ir taip dalyvauja kuriant medijų turinį. Visiems Rusijos pasisakymams pritarė 
Kuba, Iranas, Serbija ir kt. Iš viso pasisakė daugiau nei 40 valstybių narių. Rusija siekė šią rezoliuciją atmesti 
kaip neparengtą ir neparemtą kitais dokumentais. Pratęsus posėdžio darbą, rezoliucija buvo priimta.  

Komisijos posėdyje pritarta Ekvadoro iniciatyvai Kito mieste steigti Tarptautinį komunikacijos studijų 
centrą (CIESPAL) ir Korėjos Respublikos iniciatyvai steigti Tarptautinį dokumentinio paveldo centrą. Taip pat 
šalys narės išreiškė vieningą pritarimą Kvebeko paskelbtai Pasaulinei iniciatyvai dėl jaunimo radikalizavimo 

http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=259630&set=005A01B4E0_1_458&database=gctd&gp=0&ll=1
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prevencijos kibernetinėje erdvėje. Posėdyje buvo svarstytas ir priimtas dokumentas, skatinantis tarptautinį 
bendradarbiavimą atvirųjų mokymosi šaltinių srityje. 

Į komunikacijos ir informacijos sričių tarpvyriausybinius komitetus išrinkti šie Lietuvos atstovai: 
A. Jaruševičiūtė-Juraitė – į Tarptautinės komunikacijos vystymo programos tarpvyriausybinį komitetą ir 
prof. dr. R. Gudauskas į programos „Informacija visiems“ tarybą. 
 Daugiau apie GK 39-ąją sesiją žr. čia: https://en.unesco.org/generalconference/39. 

 
2.2 UNESCO Vykdomoji taryba 

 
Vykdomoji taryba (toliau – VT) – UNESCO valdymo organas, kurį sudaro 58 šalių narių atstovai. Ji 

užtikrina pasirengimą UNESCO GK, kuri turi galutinio VT sprendimų patvirtinimo teisę. Du kartus per metus 
vykstančių sesijų metu priimami sprendimai dėl UNESCO veiklos programos ir biudžeto įgyvendinimo, 
svarstomos veiklos ataskaitos, rengiamos rekomendacijos dėl naujų valstybių narių priėmimo ir Generalinio 
direktoriaus rinkimų, priimami sprendimai dėl įvairių tarptautinių konferencijų organizavimo ir kt. 

UNESCO GK 38-osios sesijos metu, 2015 m. lapkričio 11 d., įvykus rinkimams, rekordiniu 171 balsu 
buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos kandidatūra (2015–2019), o po kelių dienų mūsų šalis tapo UNESCO 
VT vicepirmininke. VT 199-oje ir 200-oje sesijose Lietuvai atstovavo nuolatinis atstovas prie UNESCO 
ambasadorius dr. A. Gelūnas. Nuo 2017 m. rugpjūčio 4 d. Nuolatinei atstovybei vadovauja ir VT Lietuvai 
atstovauja ambasadorė dr. I. Vaišvilaitė. 

Būdama VT nare, Lietuva siekia skatinti moterų įgalinimą ir lygias galimybes, žodžio laisvę, kultūrų 
raiškos įvairovę, pagarbą religiniam pliuralizmui ir organizacijos veiksmingumą bei efektyvumą. Taip pat 
svarbus ilgalaikių UNESCO prioritetų, ypač švietimo srityje ir skatinant jaunimo iniciatyvas, veiksmingas 
įgyvendinimas. 

2016 m. balandžio 4 d. vykusiame Vyriausybės pasitarime buvo nustatyti Lietuvos Respublikos veiklos 
UNESCO VT 2016–2019 m. prioritetai, o Nacionalinės komisijos sekretoriatui pavesta koordinuoti 
nacionalinių institucijų atstovų dalyvavimą UNESCO VT, užtikrinant sklandų keitimąsi informacija tarp 
Lietuvos Respublikos institucijų, Nuolatinės atstovybės ir UNESCO Sekretoriato Paryžiuje. 

 
UNESCO VT 199-ajai sesijai (2016 m. balandžio 4–15 d.), bendradarbiaudamas su Švietimo ir mokslo, 

Aplinkos ministerijomis, Ugdymo plėtotės ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrais, Vytauto 
Didžiojo ir Vilniaus universitetais, Lietuvos mokslo taryba, kitomis institucijomis, Nacionalinės komisijos 
sekretoriatas parengė Lietuvos pozicijas: dėl Neįpareigojančios deklaracijos dėl etinių principų, susijusių su 
klimato kaita, projekto; dėl Rekomendacijos dėl mokytojų statuso (1966) peržiūrėjimo; dėl Rekomendacijos 
dėl švietimo tarpkultūriniam supratimui, bendradarbiavimui ir taikai (1974) atnaujinimo; dėl 
Rekomendacijos dėl mokslo tyrėjo statuso (1974) atnaujinimo, dėl Bendros strategijos ir veiksmų plano, 
skirto sustiprinti biosferos rezervatų, pasaulio paveldo vietovių ir geoparkų ženklo naudojimą; dėl 2015–
2025 m. programos „Žmogus ir biosfera“ strategijos veiksmų plano atnaujinimo; dėl 4-o DVT įgyvendinimo, 
dėl Tarptautinės fizinio lavinimo ir sporto chartijos atnaujinimo. Lietuva išreiškė pritarimą UNESCO VT 199-
osios sesijos metu Slovėnijos pateiktam pasiūlymui dėl galimybės UNESCO inicijuoti norminį dokumentą, 
reglamentuojantį visus su atviraisiais mokymosi šaltiniais susijusius klausimus.  

Nacionalinės komisijos sekretoriatas, bendradarbiaudamas su kitomis organizacijomis, parengė 
pozicijas VT 200-ajai sesijai: dėl 2016–2021 m. Techninio ir profesinio ugdymo ir mokymo strategijos 
projekto(TVET); Visa apimančios Socialinių transformacijų valdymo (MOST) strategijos; paramos UNESCO 
norminės priemonės dėl atvirųjų mokymosi šaltinių (OER) sukūrimo galimybės; UNESCO vaidmens įgalinant 
mergaites ir moteris per STEAM integravimą į UNESCO švietimo programą; dėl neįpareigojančios 
deklaracijos dėl etinių principų kovoje prieš klimato kaitą sukūrimo. 

 
VT 201-oji sesija įvyko 2017 m. balandžio 19–gegužės 5 dienomis. Balandžio 25–gegužės 5 d. VT 

Lietuvai atstovavo: Nuolatinės atstovybės atstovai ir Nacionalinės komisijos generalinė sekretorė 
A. Junevičienė. 

201-ojoje sesijoje buvo svarstomas vienas svarbiausių organizacijos klausimų – UNESCO programa ir 
biudžetas (39 C/5, 2018–2021). Pabrėžta būtinybė laikytis Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. ir 
siekti jos tikslų įgyvendinimo, ypatingą dėmesį skiriant 4-am tikslui – kokybiškam išsilavinimui, už kurio 
įgyvendinimą atsakinga UNESCO. Šioje sesijoje taip pat buvo pristatyti 9 kandidatai į UNESCO Generalinio 
direktoriaus postą: Moushira Khattab (Egiptas), Juan Alfonso Fuentes Soria (Gvatemala), Qian Tang (Kinija), 
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Saleh Mahdi Al-Hasnawy (Irakas), Audrey Azoulay (Prancūzija), Pham Sanh Chau (Vietnamas), Vera El-
Khoury Lacoeuilhe (Libanas), Polad Bülbüloglu (Azerbaidžanas), Hamad Bin Abdulaziz Al-Kawari (Kataras).  

Nacionalinės komisijos sekretoriatas, bendradarbiaudamas su kitomis organizacijomis, parengė 
pozicijas VT 201-ajai sesijai: dėl 2015–2025 m. „Žmogus ir biosfera“ (MAB) strategijos ir Limos veiksmų 
plano pažangos ataskaitos; Darbotvarkės „Švietimas 2030“ įgyvendinimo; 2016–2021 m. Techninio ir 
profesinio ugdymo ir mokymo strategijos projekto (TVET); Tarptautinės fizinio lavinimo chartijos 
atnaujinimo; neįpareigojančios deklaracijos dėl etinių principų kovoje prieš klimato kaitą teksto projekto. 
Sesijoje buvo priimta Rezoliucija dėl situacijos Krymo Autonominėje Respublikoje, kuria siekiama atkreipti 
UNESCO valstybių narių dėmesį į prastėjančią žmogaus teisių padėtį Kryme, blogėjančias sąlygas ukrainiečių 
vaikams mokytis gimtąja kalba, mažėjant mokyklų su dėstomąja ukrainiečių kalba skaičiui, situaciją, 
susijusią su į Rusiją gabenamų meno vertybių iš Krymo muziejų klausimu (201 EX/5 Part I (G)).  

Ypač aktualus klausimas buvo susijęs su dokumentinio paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo 
programos „Pasaulio atmintis“ Tarptautinio patariamojo organo (IAC) ataskaita apie programos veiklą (201 
EX/5 Part I (H)). Pastaruoju metu ši programa patiria didelį politinį kai kurių valstybių spaudimą, o 
pagrindinis nesutarimas buvo siūlymas tarpinėje ataskaitoje keisti ginčytinų nominacijų įtraukimo į 
Tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“ procedūrą, kad vienai šaliai teikiant nominaciją, jai prieštaraujančiai 
šaliai nebūtų suteikiama daugiau svertų vilkinti įtraukimo procedūras.  

VT 201-oje sesijoje priimta Rezoliucija dėl 2018–2019 m. UNESCO minimų datų. Iš šiam laikotarpiui 
pateiktų 55 minimų datų siūlymų 39 buvo pritarta, tarp jų – dviem Lietuvos pateiktoms kandidatūroms: 
2018 m. fotografo Juozapo Čechavičiaus (1818–1888) 200-osios gimimo metinės ir 2019 m. kompozitoriaus 
Stanislovo Moniuškos 200-osios gimimo metinėms (kartu su Lenkija ir Baltarusija) (daugiau žr. 4.2). 

Atsižvelgiant į tai, kad pastaraisiais metais ginkluotų konfliktų ir terorizmo židiniais tapusiose 
teritorijose naikinamas kultūros paveldas, rengiami specialiai kultūros paveldo vertybes ir objektus 
naikinantys teroro aktai, priimta Rezoliucija dėl UNESCO dalyvavimo steigiant Tarptautinį paveldo apsaugos 
konfliktinėse teritorijose aljansą (201 EX/5 Part I (E)). Dokumente įtvirtinamas UNESCO siekis, kovojant su 
kultūros paveldo naikinimu, mobilizuoti tarptautinę bendruomenę, pilietinę visuomenę ir privatų sektorių.  

VT 201-ojoje sesijoje buvo pristatyta UNESCO Sekretoriato bendradarbiavimo su valstybių narių 
nacionalinėmis UNESCO komisijomis veiksmų plano apžvalga. Dokumente akcentuojami 6 pagrindiniai 
valstybių įsipareigojimai ir susijusios rekomendacijos: a) vadovaujantis UNESCO Konstitucija ir Nacionalinių 
UNESCO komisijų chartija savo šalyse įsteigti nacionalines komisijas; b) užtikrinti savo šalių nacionalinių 
UNESCO komisijų autoritetą, sudaryti galimybes dirbti visose UNESCO veiklos srityse, įtraukti valstybinių 
institucijų atstovus, intelektualus, pilietinę visuomenę ir užtikrinti bendradarbiavimą su UNESCO 
Sekretoriatu bei kitų šalių nacionalinėmis UNESCO komisijomis; c) užtikrinti, kad nacionalinių UNESCO 
komisijų generaliniai sekretoriai būtų nepriklausomi ir aktyviai bendradarbiautų su visais nacionalinių 
UNESCO komisijų partneriais; d) nacionalinės UNESCO komisijos turėtų siekti bendradarbiavimo su kitais 
partneriais, kurie galėtų skirti lėšų nacionalinių UNESCO komisijų inicijuotoms veikloms įgyvendinti; e) 
ypatingas nacionalinių komisijų dėmesys turi būti skiriamas bendradarbiavimui su kitomis UNESCO 
institucijomis (jeigu tokios veikia jų šalyse), nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat su jų šalyse 
veikiančiais UNESCO klubais, katedromis ir centrais; f) nacionalinės UNESCO komisijos yra kviečiamos 
dalintis patirtimi bei vykdyti bendrus projektus su kitų valstybių nacionalinėmis UNESCO komisijomis, ypač 
iš mažiau finansiškai išsivysčiusių pasaulio valstybių. Buvo akcentuojama, kad nacionalinės UNESCO 
komisijos privalo veikti ne vienoje pasirinktoje veiklos srityje, o pagal galimybes apimti visas svarbiausias 
UNESCO veiklos sritis.  

Kiti aktualūs šios sesijos darbotvarkės klausimai buvo skirti aptarti šias UNESCO programas: MOST 
(Socialinių pasikeitimų valdymas); UNITWIN / UNESCO katedrų programa; UNESCO Globalioji geoparkų 
programa; Tarptautinė hidrologijos programa (IHP).  

2017 m. balandžio 27–28 d. vyko VT valstybių narių nacionalinių UNESCO komisijų susitikimas, 
kuriame buvo pristatyta minėta UNESCO Sekretoriato bendradarbiavimo su valstybių narių nacionalinėmis 
UNESCO komisijomis veiksmų plano apžvalga, aptarti aktualiausi nacionalinių UNESCO komisijų veiklos 
klausimai ir konkrečios programos bei klausimai: a) pasiruošimas 10-ajam Jaunimo forumui, b) kampanija 
#United4Heritage; c) UNESCO prioritetai Afrikos šalims; d) UNESCO stipendijų programos; e) Pasaulinės 
UNESCO klubų, centrų ir asociacijų federacijos reforma ir kt. Susitikimo metu buvo pristatytas leidinys, 
skirtas pasaulio valstybių nacionalinių UNESCO komisijų veiklai 2016 m., kuriame pristatoma ir Lietuvos 
nacionalinės UNESCO komisijos veikla. 
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Daugiau informacijos apie VT 201-ąją sesiją pateikiama čia: http://www.unesco.org/new/en/executive-

board/previous-sessions/. 

 
2017 m. spalio 4–18 d. vyko VT 202-oji sesija, kurioje buvo svarstomi einamieji UNESCO klausimai ir 

rengiamasi aukščiausio UNESCO valdymo organo – Generalinės konferencijos – 39-ajai sesijai. Šioje VT 
sesijoje Lietuvai atstovavo Lietuvos Respublikos atstovai prie UNESCO. Nacionalinės komisijos sekretoriatas 
parengė nacionalines pozicijas dėl: naujai kuriamos Rekomendacijos dėl atvirųjų švietimo išteklių; naujai 
kuriamos Konvencijos dėl etinių principų, susijusių su klimato kaita; dėl naujai kuriamos Globalios aukštojo 
mokslo kvalifikacijų pripažinimo konvencijos; dėl siūlomos Strategijos ir veiksmų plano apsaugoti ir 
sustiprinti biosferos rezervatus, Pasaulio paveldo vietovių ir UNESCO pasaulinių geoparkų ženklo 
pripažinimo ir kt. 

VT 202-osios sesijos priimti sprendimai skelbiami čia:  
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002598/259824e.pdf 

 
VT 203-osios sesijos priimti sprendimai skelbiami čia: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002604/260459e.pdf 

 
2.3 Valstybių narių nacionalinių UNESCO komisijų tinklų susitikimai 

 
Kasmetiniai regioniniai ir tarpregioniniai valstybių narių nacionalinių UNESCO komisijų susitikimai – 

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

 
2.3.1 Europos šalių nacionalinių UNESCO komisijų tinklas 

 
 2016 m. vasario 24–27 d. Krokuvoje (Lenkija) Lenkijos nacionalinė UNESCO komisija kartu su Lenkijos 
Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Krokuvos miesto savivaldybe surengė metinį Europos šalių 
nacionalinių UNESCO komisijų susitikimą, kuriame dalyvavo 61 atstovas iš 32 Europos šalių, UNESCO 
Generalinės direktorės padėjėjas užsienio ryšiams ir viešajai informacijai Eric Falt ir Administracijos 
sekretoriaus padėjėjas Eliot Minchenberg. Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai atstovavo generalinė 
sekretorė A. Junevičienė ir komunikacijos programų vadovė M. Mašanauskienė. Susitikimo sesijose buvo 
aptarti: migracijos iššūkiai Europoje; 2005 m. UNESCO konvencija dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir 
skatinimo ir Transatlantinė prekybos ir investavimo partnerystė (The Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP)); GK 38-ojoje sesijoje priimtų dokumentų viešinimo ir įgyvendinimo klausimai; UNESCO 
pasaulio geoparkų perspektyvos; nacionalinių komisijų bendradarbiavimas su visuomene, socialiniai 
projektai; miestų vystymas: istorinių miestų modernizavimas, išmanieji, kūrybingi miestai; kultūra ir 
konfliktai: priemonės, skatinančios kultūros raiškos įvairovę ir tarpkultūrinį dialogą; UNESCO Jaunimo 
forumo patirtys ir t. t. Nacionalinės komisijos nutarė tęsti gerųjų praktikų mainus uždaroje Europos šalių 
nacionalinių UNESCO komisijų interneto svetainėje.  
 Pasidalinta informacija apie Lietuvos nacionalinės komisijos bendradarbiavimą su Lietuvos aukštojo 
mokslo ir tyrimų institucijomis, organizuojant apskrituosius stalus – forumus, skirtus JT DVT įgyvendinti. 

Su Lenkijos nacionalinės UNESCO komisijos atstovais sutarta dėl tolesnio bendradarbiavimo rengiant 
Liublino unijos, kaip dokumentinio paveldo objekto, paraišką į Tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“, su 
kolegomis iš Latvijos ir Estijos aptartas galutinis pasirengimo etapas teikiant bendrą Baltijos šalių paraišką 
„Sibiro tremtinių laiškai ant beržo tošies“.  
 

2017 m. balandžio 1–4 d. Salonikuose (Graikija) įvyko metinis Europos nacionalinių UNESCO komisijų 
tinklo susitikimas, kurį surengė Graikijos nacionalinė UNESCO komisija ir Graikijos Respublikos užsienio 
reikalų ministerija. Susitikime Lietuvai atstovavo Nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė 
A. Junevičienė. Susitikime buvo aptarta: UNESCO tinklų valdymo klausimai; UNESCO veiklos sąsajos su JT 
Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m.; UNESCO programos ir biudžeto projektas; UNESCO ženklo 
naudojimo problematika; materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugos aktualijos konfliktinėse 
zonose; jaunimo programos, skatinančios Europos ir arabų šalių dialogą; švietimo aktualijos Europoje; 
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programos „Pasaulio atmintis“ jungtinių projektų Europoje galimybės. Susitikime taip pat vyko diskusijos 
grupėse, kurių dalyviai tarėsi šiomis temomis: integruota biudžetinė sistema ir struktūrinis finansavimas, 
švietimo apie visuotinį pilietiškumą svarba nacionaliniuose švietimo dokumentuose, nacionalinės UNESCO 
komisijos ir DVT, nacionalinių UNESCO komisijų veiksmų planas, pasiūlymai UNESCO valdymo organams ir 
jaunimo įtraukimas bei Jaunimo forumas. 
 

2.3.2 Tarpregioniniai UNESCO valstybių narių nacionalinių UNESCO komisijų metiniai susitikimai 
 
 UNESCO valstybių narių nacionalinių UNESCO komisijų iš viso pasaulio kasmetiniai susitikimai vyksta 
arba prieš prasidedant GK sesijoms (kas dveji metai), arba priimančiose valstybėse narėse (kas dveji metai). 
 

2016 m. birželio 13–15 d. Šanchajuje (Kinija) įvyko 3-iasis tarpregioninis nacionalinių UNESCO 
komisijų susitikimas. Nacionalinės komisijos sekretoriato atstovai susitikime nedalyvavo dėl lėšų stokos.  

 
2017 m. spalio 27 d., prieš prasidedant GK 39-ajai sesijai, įvyko 4-asis tarpregioninis nacionalinių 

UNESCO komisijų susitikimas, kuriame dalyvavo daugiau kaip 200 dalyvių, atstovaujančių 137 valstybių 
nacionalinėms UNESCO komisijoms ir 21 UNESCO biurui. Lietuvai susitikime atstovavo Nacionalinės 
komisijos generalinė sekretorė A. Junevičienė. Pagrindinis susitikimo klausimas – aptarti JT inicijuotų DVT ir 
4 tikslo (kokybiškas išsilavinimas), už kurį atsakinga UNESCO, įgyvendinimo iššūkius. Antroje dalyje buvo 
pristatyta Pasaulinė švietimo stebėsenos ataskaita, aptartos aktualiausios UNESCO programos, kuriose 
tikimasi aktyvaus nacionalinių UNESCO komisijų dalyvavimo, nacionalinių UNESCO komisijų ir UNESCO biurų 
bendradarbiavimas, teisiniai asociacijų, centrų ir klubų, naudojančių UNESCO vardą, aspektai. Susitikimo 
pabaigoje dalyviai susitiko su kadenciją baigiančia UNESCO Generaline direktore Irina Bokova.  
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III. LIETUVOS NACIONALINĖ UNESCO KOMISIJA IR SEKRETORIATAS 
 

3.1 Nacionalinė UNESCO komisija 
 
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija yra svarbiausias UNESCO programų ir susijusių veiklų 

koordinatorius Lietuvoje. Ji rūpinasi narystės UNESCO teikiamos naudos sklaida Lietuvoje bei skatina 
Lietuvos specialistų dalyvavimą ir indėlį organizacijoje. Nacionalinė komisija – tai visuomeniniais pagrindais 
dirbantys 25 švietimo, mokslo, kultūros, komunikacijos specialistai: Seimo, Vyriausybės, Švietimo ir mokslo, 
Kultūros, Užsienio reikalų, Susisiekimo ministerijų atstovai, ministerijoms pavaldžių institucijų darbuotojai, 
Lietuvoje veikiančių UNESCO katedrų ir centrų, nevyriausybinių organizacijų, veikiančių švietimo, mokslo, 
kultūros, aplinkos apsaugos, žiniasklaidos, ryšių ir informatikos srityse, nariai. 2012 m. Nacionalinės 
komisijos pirmininku antrai kadencijai išrinktas dr. Romas Pakalnis.  

Kultūros ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-40 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos sudėties patvirtinimo“ buvo patikslinta Nacionalinės komisijos sudėtis: 

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 – 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. 
 
2016 birželio 22 d. įvyko metinė Nacionalinės komisijos konferencija, kurioje buvo pristatyta ir 

patvirtinta 2015 m. metinė ataskaita ir 2016 m. veiklos planas. Konferencijos metu Nacionalinės komisijos 
sekretoriato (toliau šiame skyriuje – Sekretoriatas) partneriai pristatė ryškiausias tęstines bendradarbiavimo 
veiklas (ambasadorius Oskaras Jusys, URM Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių 



 15 

departamento direktorius pristatė ryškiausius Lietuvos narystės UNESCO VT akcentus; Lietuvos kino centro 
direktorius ir Lietuvos atstovas UNESCO Tarpvyriausybiniame kultūros raiškos įvairovės komitete Rolandas 
Kvietkauskas pristatė aktualijas, susijusias Kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo konvencijos 
įgyvendinimu Lietuvoje ir periodine 2012–2015 m. ataskaita; Vilniaus universiteto dėstytoja Dr. Laima 
Galkutė perskaitė pranešimą „Darnaus vystymosi tikslų projekcija švietime“). Daug dėmesio Nacionalinės 
komisijos nariai skyrė jos Sekretoriato ir Kultūros ministerijos parengtų Nacionalinės komisijos ir 
Sekretoriato nuostatų pataisų projektams. Nacionalinės komisijos nariai pritarė Sekretoriato parengtų 
siūlymų pataisoms ir įpareigojo juos pateikti Nacionalinei komisijai tvirtinti iki 2016 m. rugsėjo 15 d. bei 
vėliau tvirti Vyriausybėje ir Kultūros ministerijoje. (Sekretoriatas suderintus su Nacionaline komisija 
Sekretoriato ir Komisijos nuostatų pakeitimų projektus 2016 m. rugsėjo 15 d. ir kelis kartus pakartotinai 
pateikė Kultūros ministerijai, tačiau jie dar nėra patvirtinti.) Komisijos pirmininkas iškėlė klausimą dėl 
Sekretoriato patalpų ir rizikos jas prarasti dėl Vilniaus m. savivaldybės 9 kartus pakeltos patalpų nuomos 
kainos. Nuspręsta kreiptis į Vyriausybę, prašant išspręsti šį klausimą.  

Daugiau apie 2016 m. metinę konferenciją žr. 1 priede.  
 
2016 m. rugsėjo 15 d. LR Prezidento kanceliarijoje įvyko tarpinstitucinis pasitarimas dėl Sekretoriato 

patalpų nuomos Šv. Jono g. 11, Vilniuje. Pasitarime dalyvavo Prezidento kanceliarijos, Vyriausybės, Kultūros 
ministerijos, Vilniaus m. savivaldybės, Nacionalinės UNESCO komisijos ir Sekretoriato atstovai. Buvo 
nuspręsta Kultūros ministerijai kreiptis į Vyriausybę dėl papildomų lėšų skyrimo patalpų nuomai 5 m. 
laikotarpiui, ieškant galimybės ateityje Vilniaus m. savivaldybei pasiūlyti kitas patalpas, mainais į esančias 
Šv. Jono g. 11, Vilniuje. Vėliau gavus papildomų lėšų, sutartis Vilniaus m. savivaldybe pratęsta 5 m. 
laikotarpiui su sąlyga, kad po 3 m. sutartis gali būti peržiūrėta.  

 

2017 m. Nacionalinės komisijos metinė konferencija neįvyko, nes jos narių kadencija buvo 
pasibaigusi, dalies komisijos narių darbo santykiai nutrūkę su juos delegavusiomis organizacijomis, buvo 
laukiama Kultūros ministerijos sprendimo dėl naujos Nacionalinės komisijos sudarymo (priimtas 2018 m.). 

 
3.2 Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas 

 
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas (toliau – Nacionalinės komisijos sekretoriatas, 

Sekretoriatas) – biudžetinė įstaiga, aptarnaujanti Nacionalinę komisiją bei padedanti įgyvendinti jos 
svarbiausias funkcijas, numatytas Nacionalinės komisijos nuostatuose bei Sekretoriato nuostatuose. 
Sekretoriatas, vadovaudamasis UNESCO GK nutarimais, Nacionalinių UNESCO komisijų chartija, 
atsižvelgdamas į UNESCO programas ir projektus bei iš UNESCO Sekretoriato Paryžiuje gautą informaciją, 
kartu su Nacionalinės komisijos nariais užtikrina nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimą. 

Sekretoriato darbuotojai informuoja Nacionalinės komisijos narius ir bendradarbiaudami su jais 
organizuoja Nacionalinės komisijos veiklą, kartu su Nuolatine atstovybe rengia UNESCO Sekretoriatui 
Paryžiuje dokumentus pagal savo kompetenciją, palaiko ryšius su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei 
įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kaupia ir sistemina UNESCO GK, UNESCO VT dokumentus, 
informaciją apie UNESCO programas, jų įgyvendinimą, organizuoja Nacionalinės komisijos posėdžius, 
bendradarbiauja su UNESCO Sekretoriatu Paryžiuje, kitų valstybių nacionalinių UNESCO komisijų 
sekretoriatais. Nacionalinės komisijos interneto svetainėje ir, esant galimybei, žiniasklaidoje informuoja 
visuomenę apie UNESCO ir Nacionalinės komisijos veiklą, teikia informaciją apie UNESCO studijų ir 
mokslines stažuotes, organizuoja mokslinius seminarus, konferencijas ir kitus renginius, susijusius su 
UNESCO ir Nacionalinės komisijos vykdoma veikla, rengia ekspozicijas, parodas ir kt. 

 
3.2.1 Finansinė parama 2016–2017 m. Sekretoriato veiklai, projektams įgyvendinti 

 
2016–2017 m. Sekretoriatas rengė projektų paraiškas UNESCO Dalyvavimo programai, UNESCO 

Dopingo nevartojimo fondui, Lietuvos kultūros tarybai, Kultūros, Švietimo ir mokslo bei Užsienio reikalų 
ministerijoms, kitoms organizacijoms dėl dalinio projektų finansavimo. Įvairiems projektams įgyvendinti 
skirta 198 060 eurų (žr. 1 lentelę).  
 

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=213339
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.187A1D458EB2/CneCunfOwn
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1 lentelė 

UNESCO, LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS, KITŲ ŠALTINIŲ FINANSINĖ PARAMA 2016–2017 M.  
SEKRETORIATO VEIKLAI, PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI 

UNESCO Dalyvavimo programa 
2016–2017 

Tarptautinis vietos valdytojų gebėjimų stiprinimo 
seminaras 

19 100 Eur  

UNESCO Asocijuotų mokyklų pasiekimų programa 15 400 Eur  

Ilgalaikės viešos platformos į darnų vystymąsi 
orientuotam mokslui skatinti sukūrimas 

15 400 Eur 

UNESCO Dopingo nevartojimo fondas 
2016 

Projektas „bedopingo.lt“ 18 000 Eur 

Lietuvos kultūros taryba 
2017 

Projektas „Lietuvos dalyvavimas UNESCO 
programoje „Pasaulio atmintis“ 

3 000 Eur 

Projektas „UNESCO kultūros politikos ir paveldo 
konvencijos ir jų įgyvendinimas Lietuvoje, skirta 
Lietuvos įstojimo į UNESCO 25-mečiui“ 

10 400 Eur 

Kilnojamoji paroda „Achitecture of Optimism: The 
Kaunas Phenomenon, 1919–1940“ 

7 000 Eur 

Lenkijos institutas Projektas „Lietuvos dalyvavimas UNESCO 
programoje „Pasaulio atmintis“ 

1 000 Eur 

Kultūros ministerijos programa 
„Lietuvos kultūros paveldo 
išsaugojimas, aktualizavimas ir 
populiarinimas, valstybės kalbos 
apsauga“ 
2017–2018 

Kilnojamoji paroda „Achitecture of Optimism: The 
Kaunas Phenomenon, 1919–1940“  

60 000 Eur 
(papildomas 
finansavimas) 

Kultūros ministerija 
(LRV 2017-02-01 nutarimas Nr. 82) 

Tarptautinė kilnojamoji paroda „Pasaulis 
semiotiko akimis“ 

26 000 Eur 

Švietimo ir mokslo ministerija, 
Lietuvos mokinių neformaliojo 
švietimo centras  
(LRV 2017-02-01 nutarimas Nr. 82) 

Tarptautinė kilnojamoji paroda „Pasaulis 
semiotiko akimis“ 

5 000 Eur 

Užsienio reikalų ministerija 
(LRV 2017-02-01 nutarimas Nr. 82) 

Tarptautinė kilnojamoji paroda „Pasaulis 
semiotiko akimis“  

8 200 Eur 

Užsienio reikalų ministerija  
2017 

Kalendorius, skirtas Algirdo Juliaus Greimo (1917–
1992) 100-osioms gimimo metinėms (600 vnt.) 

2 000 Eur 

Užsienio reikalų ministerija 2017 m. kalendorius, skirtas Sibiro tremtinių 
laiškams ant beržo tošies (350 vnt.) 

910 Eur 

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo 
biblioteka 

2018 m. kalendorius, skirtas Sibiro tremtinių 
laiškams ant beržo tošies 

650 Eur 

UAB L’Oreal Baltic L’Oreal–UNESCO stipendija „Moterims moksle“ 
dr. Urtei Neniškytei 

6 000 Eur 

Iš viso  198 060 Eur 

 
 

3.2.2 Valstybės biudžeto asignavimai Sekretoriatui 
 

 2016 m. iš valstybės biudžeto Sekretoriatui buvo skirta 163 tūkst. Eur, o 2017 m.– 189 tūkst. Eur. (žr. 
2 ir 3 lenteles).  
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2 lentelė 

Valstybės biudžeto asignavimai 
Sekretoriatui 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Darbo užmokestis*  84,5 88,0 88,9 91,5 97,9 104,2 108,0 111,0 

Soc. draudimo įmokos** 26,2 27,3 27,5 28,4 30,3 32,3 33,5 33,8 

Kitos prekės ir paslaugos*** 31,3 26,6 26,4 26,4 27,5 26,5 47,5 48,2 

Sąmatos suma tūkst. EUR  141,9 141,9 142,8 146,3 155,7 163,0 189,0 193,0 

 
2016–2017 m. Sekretoriate buvo šios pareigybės (8 darbuotojai): Nacionalinės komisijos sekretoriato 

generalinis sekretorius, generalinio sekretoriaus padėjėjas (sekretorius), vyriausiasis buhalteris, švietimo ir 
mokslo programų vadovas, kultūros programų vadovas, paveldo programų vadovas, komunikacijos 
programų vadovas bei valytojas (ūkio personalas).  

 
3 lentelė 

Kitos prekės ir paslaugos*** 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Ryšių paslaugos 3,2 2,3 2,0 2,0 2,0 2,2 2,3 2,0 

Kitos prekės 1,7 3,9 4,1 3,7 2,1 2,7 4,8 5,2 

Komandiruotės 6,2 4,9 7,7 8,7 10,0 10,1 11,0 10,0 

Patalpų nuoma 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 20,3 20,3 

Komunalinės paslaugos 4,1 4,9 4,9 4,6 4,0 4,1 3,6 4,0 

Kitos paslaugos 6,6 6,0 5,3 4,7 6,6 6,6 5,5 6,5 

 
*Darbo užmokesčio fondas – lėšos pridedamos, atsižvelgiant į koeficientų dydžių pasikeitimą ar minimalios 

mėnesinės algos padidėjimą.  
 **Socialinio draudimo įmokos didėja atitinkamai su darbo užmokesčio fondo didėjimu.  

Šios dvi išlaidų eilutės yra nekeičiamos ir sutaupius lėšų jų perkėlimas ir panaudojimas kitoms išlaidoms 
padengti neįmanomas.  
 ***Kitų prekių ir paslaugų išlaidas Sekretoriatas paskirsto savo nuožiūra, iš šių lėšų apmokamos ryšių paslaugos, 
kanceliarinės, ūkio prekės (kitos prekės), komandiruotės (Sekretoriato darbuotojų komandiruočių išlaidos), patalpų 
nuoma, komunalinės paslaugos, pastatų priežiūra, patalpų draudimas, priešgaisrinė ir nežinybinė apsauga, 
reprezentacinės paslaugos, smulkios ekspertinės ir kitos paslaugos. 

 
Skiriami valstybės asignavimai padengia Sekretoriato darbuotojų atlygio ir einamųjų paslaugų, 

patalpų išlaikymo išlaidas, tačiau jų neskiriama veiklai įgyvendinti. Sekretoriatas projektams įgyvendinti 
teikia paraiškas Lietuvos kultūros tarybai, atsakingoms ministerijoms, fondams. Tai ne visada užtikrina 
tinkamą atstovavimą UNESCO (ekspertų, kitų organizacijų atstovų dalyvavimo UNESCO renginiuose 
apmokėjimo klausimas). 
 

3.2.3 Sekretoriato būstinės patalpos 
 

Sekretoriato būstinė įsikūrusi 187,20 m2 patalpose Šv. Jono g. 11, Vilniuje, nuomojamose iš 
Vilniaus m. savivaldybės, už kurias kas mėnesį mokama 1684,80 Eur. Pagal 2016 m. sudarytą patalpų 
nuomos sutartį, kurios galiojimo terminas – 5 m. (2017–2022), Sekretoriatas įsipareigojo už 1 m2 

nuomojamo ploto mokėti 9 Eur nuompinigius, už visą nuomojamą plotą – 1684 Eur per mėnesį (per metus – 
20217,60 Eur). 2016 m. rugsėjo 15 d. LR Prezidento kanceliarijoje vykusio tarpinstitucinio pasitarimo dėl 
Sekretoriato patalpų nuomos Šv. Jono gatvėje metu, sprendžiant Sekretoriato patalpų klausimą, buvo 
pasiūlyta Kultūros ministerijai ieškoti galimybės ateityje Vilniaus m. savivaldybei pasiūlyti kitas patalpas, 
mainais į esančias Šv. Jono g. 11, Vilniuje (daugiau žr. 3.1) 
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3.2.4 Vidaus auditas 
 

2017 m. vasario 6–rugpjūčio 30 d. Kultūros ministerija atliko Sekretoriato veiklos vertinimą – vidaus 
auditą. 2017 m. rugpjūčio 30 d. buvo pateikta vidaus audito ataskaita, kurioje bendrojoje išvadoje pabrėžta, 
kad nepaisant „įstaigos pastangų ir aktyvumo Komisijos vardu atstovaujant Lietuvai UNESCO vykdomojoje 
veikloje, Sekretoriato veikla įvertinta patenkinamai dėl keturių 2007 m. atlikto viso audito metu patektų 
rekomendacijų, vėliau neturėjusių tęstinumo ir neteisėtų išmokų už 1 d. d. komandiruotes vykdymo“.  

Toliau pateikiamos kitos Kultūros ministerijos vidaus audito išvados: 
1. Kai kurios Komisijos, kaip savarankišką statusą turinčio vieneto, nuostatuose nurodytos funkcijos neatitinka 

realios situacijos, kai kurios yra analogiškos jį techniškai aptarnaujančio juridinio vieneto – Sekretoriato funkcijoms, 
todėl skaidrumo ir kiekvieno juridinio subjekto atsakomybės atskyrimo ir identifikavimo sumetimais Komisijos 
nuostatus reikėtų peržiūrėti. 

2. Sekretoriato nuostatai koreguotini: ne visos nustatytos funkcijos atitinka realią situaciją, yra ne pirmo 
būtinumo funkcijų ir kt.; nerealizuojant nurodyto įpareigojimo, susijusio su Komisijos pirmininko pavedimais, skirtais 
įstaigai veikiant Komisijos vardu, kyla įgaliojimų viršijimo rizika. 

3. Užduočių paskirstymo dirbantiesiems ir jų skatinimo politika ne visais atvejais garantavo teisėtą ir efektyvų 
finansinių išteklių naudojimą. 

4. Sprendimas tęsti veiklą remontuotinose senamiestyje išnuomotose patalpose nuomos kainai 2017 m. išaugus 
daugiau nei 8 kartus yra kritikuotinas racionalaus biudžeto lėšų panaudojimo požiūriu; naudojamų patalpų nuoma 
organizuota nevykdant Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų procedūrų. 

5. Nustatyta, kad 2016 m. reprezentacijai skirtų lėšų išankstinė kontrolė nebuvo vykdyta, todėl šiam tikslui skirtų 
lėšų valdymas finansų kontrolės požiūriu nebuvo pakankamas. 

6. Kai kurios generalinės sekretorės išvykos į komandiruotes buvo neteisėtos (negavus kultūros ministro  
sutikimo); darbuotojų komandiruočių išlaidoms skirtų lėšų panaudojimas ir atsiskaitymo kontrolė nepatikima 
(laikotarpiu nuo 2009-09-30 iki 2017-01-01 neteisėtai išmokėta 227,1 Eur). 

 Taip pat buvo pateiktos šios rekomendacijos Kultūros ministerijai: 
1. Svarstyti Komisijos funkcijų atitiktį realiai situacijai bei inicijuoti atitinkamas Komisijos nuostatų pataisas, 

įskaitant takoskyros tarp jos ir Sekretoriato funkcijų nustatymo, pakaitinių narių įteisinimo ir kitus klausimus (dėl 
konferencijų skaičiaus, datos ir kt.). 

2. Koreguoti Sekretoriato nuostatus papildant juos realiai vykdytinomis funkcijomis, išskiriant administracinio 
pobūdžio veiklas, nelaikytinas funkcijomis ir / arba įvertinus išsakytas pastabas dėl organizacinės struktūros 
neefektyvumo ir kitas problemas bei, atsižvelgus į analogiškos veiklos organizavimo praktiką 20 peržiūrėtų Europos 

šalių, inicijuoti Sekretoriato statuso ir / ar pavaldumo klausimo svarstymą ir siekti tam tikrų konstruktyvių pokyčių. 
Daugiau vidaus audito santraukoje:  
https://lrkm.lrv.lt/uploads/lrkm/documents/files/Ataskaitos%20UNESCO%20santrauka.pdf. 

 
Vidaus auditas pateikė 17 techninio pobūdžio rekomendacijų, susijusių su transporto paslaugų, 

reprezentacinių lėšų ir viešųjų pirkimų valdymu, buhalterio pareiginių instrukcijų aprašymu, 1 d. d. trukmės 
komandiruočių apmokėjimu, bendradarbiavimo sutarčių papildymu, į kurias Sekretoriatas atsižvelgė ir 
įgyvendino iki 2017 gruodžio 31 dIENOS.  

 
3.2.5 2016–2017 m. Sekretoriato įgyvendintos veiklos santrauka 

 
 Šiame skyriuje pateikiama reikšmingiausių 2016–2017 m. Sekretoriato įgyvendintų veiklų santrauka. 
Išsami veiklos ataskaita ir detalūs minimų projektų bei veiklų aprašai pateikiami šios ataskaitos IV–X 
skyriuose.  

 
2016–2017 m. Nacionalinės komisijos sekretoriatas aktyviai bendradarbiavo su Nuolatine atstovybe, 

Nacionalinės komisijos nariais, UNESCO Sekretoriatu Paryžiuje, kitų UNESCO programų ir projektų atstovais, 
UNESCO klubais, katedromis, centrais, asocijuotomis UNESCO mokyklomis, kitomis nacionalinėmis UNESCO 
komisijomis, Lietuvos švietimo, mokslo ir kultūros organizacijomis, ugdymo įstaigomis, atminties 
institucijoms, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, Lietuvos atstovais 
Tarpvyriausybiniuose UNESCO komitetuose ir darbo grupėse, švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijos 
sričių specialistais ir ekspertais, kt. Taip pat aktyviai bendradarbiavo ir vykdė bendras veiklas su Lenkijos ir 
Prancūzijos institutais, Persų kultūros centru, Japonijos, Čekijos, Turkijos, Kanados, Latvijos, Estijos, 
Ukrainos, Baltarusijos ir Lenkijos ambasadomis Vilniuje bei Latvijos, Estijos, Ukrainos, Baltarusijos ir Lenkijos 
nacionalinėmis UNESCO komisijomis.  
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Nuo 2015 m. Lietuvai tapus VT nare, Sekretoriatas aktyviai bendradarbiavo su Nuolatine atstovybe, 

Lietuvos ekspertais ir atsakingomis ministerijomis, rengdamas Lietuvos pasisakymus, pozicijas VT sesijose 
(žr. 2.2). 
  

2016–2017 m. Sekretoriatas įgyvendino 3 strategines UNESCO dalyvavimo programas: „Ilgalaikės 
viešos platformos darnaus vystymosi švietimui sukūrimas“, „UNESCO Asocijuotų mokyklų pasiekimų 
programa“, „Tarptautinis vietos valdytojų seminaras“.  
  

Sekretoriato pastangomis atnaujinti, aktualizuoti ir autorizuoti 2 UNESCO konvencijų vertimai 
(Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija ir Konvencija dėl kultūros raiškos įvairovės 
apsaugos ir skatinimo). Aktualizuoti ir autorizuoti 4 Lietuvos pasaulio paveldo vertybių išskirtinės visuotinės 
vertės aprašai. Išverstos, papildytos ir atskirais leidiniais išleistos 3 UNESCO konvencijų (Pasaulio kultūros ir 
gamtos paveldo apsaugos konvencijos, Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos ir 
Konvencijos dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo) įgyvendinimo gairės. Įgyvendinimo gairės 
pristatytos atitinkamų sričių seminaruose ir konferencijose, skirtuose kultūros ir kultūros paveldo 
specialistams, plačiajai visuomenei. 

 
Sekretoriatas koordinavo arba prisidėjo rengiant įvairių UNESCO kompetencijos sričių specialistų ir 

ekspertų vizitus, misijas Lietuvoje (patariamoji ICCOMOS ekspertų: P. Drury ir B. Ozdemir misija dėl Vilniaus 
istoriniame centre vykdomos plėtros, ICCOMOS eksperto J. Tabet misija dėl Kauno modernizmo paraiškos, 
Lenkijos dokumentinio paveldo ekspertų delegacijos vizitas programos „Pasaulio atmintis“ 25-mečio proga, 
darnaus vystymosi švietimo ekspertų ir darnaus vystymosi forumų Vilniuje dalyvių: C. Mader (Austrija), 
M. Rieckmann (Vokietija), H. Schnitzer (Austrija) ir M. Marope (Tarptautinis švietimo biuras) vizitai, Latvijos 
delegacijos (Latvijos kultūros akademijos prezidentė R. Muktupāvela, Latvijos kultūros ministerijos Kultūros 
politikos departamento atstovė L. Turlaja ir Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato atstovė 
I. Svarca) vizitas dėl gerosios atstovavimo patirties UNESCO Tarpvyriausybiniame kultūros raiškos įvairovės 
komitete mainų, Konvencijos dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo eksperto Ch. Vallerand 
(Kanada) vizitas ir dalyvavimas paskaitose bei diskusijoje Vilniuje. 
  

Sekretoriatas koordinavo 2 periodinių ataskaitų (Konvencijos dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos 
ir skatinimo įgyvendinimo Lietuvoje 2012–2015 m. ir Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos 
įgyvendinimo Lietuvoje 2012–2017 m.) rengimą ir teikimą UNESCO, organizavo tarpinstitucinių grupių 
darbą, rengė, vertė ir redagavo ataskaitų tekstus. Pateikus 2012–2015 m. Konvencijos dėl kultūros raiškos 
įvairovės apsaugos ir skatinimo įgyvendinimo Lietuvoje ataskaitą, Sekretoriatas koordinavo jos pagrindu 
rengiamų rekomendacijų dėl veiksmingo tolesnio šios Konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje rengimą ir 
išplatino jas suinteresuotoms vyriausybinėms bei nevyriausybinėms institucijoms. Sekretoriatas taip pat 
koordinavo Rekomendacijos dėl Lietuvos ir Lenkijos atminties institucijų bendradarbiavimo saugant 
dokumentinį paveldą ir užtikrinant prieigą rengimą ir vėliau išplatino ją suinteresuotoms atminties 
institucijoms. 
 

Lietuvos narystės UNESCO 25-mečio proga Sekretoriatas surengė minėjimą Lietuvos nacionalinėje 
filharmonijoje, dalyvaujant UNESCO menininkei taikai Violetai Urmanai, ir spaudos konferenciją, išleido 
straipsnių rinkinį apie Lietuvai reikšmingas UNESCO aktualijas, parengė kilnojamąją parodą apie Lietuvos 
vertybes UNESCO sąrašuose.  

Sekretoriatas rengė kitus UNESCO sukaktims skirtus renginius: Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo 
apsaugos konvencijos 25-mečio minėjimą-diskusiją; programos „Pasaulio atmintis“ 25-mečio ir Lietuvos 
dalyvavimo šioje programoje 20-mečio minėjimą: seminarą ir naujų dokumentų bei jų kolekcijų įtraukimo į 
Nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“ iškilmes.  
 

Sekretoriatas rengė 6 nominacijas, koordinavo jų rengimo procesą arba prisidėjo rengiant jų 
paraiškas įvairiems UNESCO sąrašams bei programoms: UNESCO programai „Pasaulio atmintis“ – „Liublino 
unijos akto dokumento“ paraišką kartu Lenkija, Latvija, Ukraina ir Baltarusija (patvirtinta); „Sibire rašytų 
laiškų ant beržo tošies Baltijos šalių kolekcija, 1941–1965“ paraišką kartu su Latvija ir Estija (nepatvirtinta, 
bus teikiama antrą kartą); kartu su Ukraina pradėtą rengti paraišką „Žano Emanuelio Žilibero herbaras“; 
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UNESCO minimų datų sąrašui – Juozapo Čechavičiaus 200-ųjų gimimo metinių sukakties paraišką, palaikant 
Baltarusijai, Latvijai, Lenkijai ir Ukrainai (patvirtinta), Stanislovo Moniuškos 200-ųjų gimimo metinių 
sukakties paraišką kartu su Baltarusija ir Lenkija, palaikant Latvijai ir Rumunijai (patvirtinta); UNESCO 
Pasaulio paveldo sąrašui pradėtą rengti Kauno modernizmo architektūros paraišką (planuojama pateikti 
2020 m.). Sekretoriatas konsultavo Anykščių m. savivaldybę rengiant Anykščių, kaip literatūros miesto, 
paraišką UNESCO kūrybinių miestų tinklui.  
 

Sekretoriatas vykdė Lietuvos vertybių viešinimo iniciatyvas. Parengtos 2 reprezentacinės tarptautinės 
kilnojamosios parodos: „Pasaulis semiotiko akimis“ (Vyriausybės A. J. Greimo 100-ųjų gimimo metinių 
minėjimo 2017 m. planas) ir „Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas, 1918–1940“ (Lietuvos valstybės 
100-mečio atkūrimo programa). Kilnojamoji paroda „Pasaulis semiotiko akimis“ pristatyta Lietuvoje, 
Belgijoje ir Prancūzijoje reikšmingų tarptautinių ir nacionalinių semiotikos renginių metu.  
 

Nacionalinės komisijos galerijoje surengti 47 renginiai visuomenei: UNESCO tarptautinių dienų 
(Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos, Džiazo, Radijo ir Audiovizualinio paveldo, Afrikos, 
Migrantų, Solidarumo su palestiniečių tauta, Autizmo, Poezijos dienos) minėjimai, paskaitos, susitikimai ir 
parodos, skirtos įvairioms UNESCO kompetencijos sritims, konvencijoms ir programoms, Lietuvos ir kitų 
šalių vertybėms UNESCO sąrašuose, UNESCO minimoms sukaktims (žr. 3 priedą). 
 

Bendradarbiaudamas su Vilniaus dailės akademijos UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos 
katedra bei su kitais partneriais, 2017 m. spalio–gruodžio mėn. Sekretoriatas surengė paskaitų apie UNESCO 
ciklą, kaip tarptautinės politikos kurso dalį, magistro studijų programos studentams (žr. 10.8). Diskusijų 
festivalyje „Būtent“ Sekretoriatas surengė paskaitą „UNESCO pasaulio paveldas ir taikos kultūra“ (lektorius 
dr. Salvijus Kulevičius, žr. 10.7).  
 

Sekretoriatas koordinavo Lietuvos atstovų dalyvavimą 49 su UNESCO veikla susijusiuose renginiuose 
užsienio šalyse (žr. 2 priedą), bendradarbiavo su 13 nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų / projektų, 
kuriems buvo suteiktas Nacionalinės komisijos patronažas (žr. 4 priedą).  
 

Sekretoriatas koordinavo informacijos sklaidą ir 5 Lietuvos atstovų dalyvavimą stažuotėse 
(Š. Večerkauskas – Tarptautinėje jaunimo stovykloje P. Korėjoje; A. Balevičiūtė – I MAB jaunimo forume 
Italijoje), meninėse rezidencijose (UNESCO meno stovyklose: Andoroje (2016) – M. Ganusauskaitė, Maltoje 
(2017) – S. Cemoškaitė) ir teikiant stipendijas (L’Oréal–UNESCO 6000 Eurų stipendija „Moterims moksle“ 
dr. U. Neniškytei). 
 

2016–2017 m. Sekretoriato darbuotojai kaip nariai ar ekspertai dalyvavo 21 įvairių sričių darbo 
grupėje ir vertinimo komisijoje, įsteigtose Kultūros, Švietimo ir mokslo, Krašto apsaugos, Aplinkos 
ministerijų, Kauno ir Vilniaus m. savivaldybių, Lietuvos nacionalinio kultūros centro ar inicijuotose paties 
Sekretoriato.  
 

Sekretoriate 2016–2017 m. praktiką atliko 14 Vilniaus universiteto, Sankt Peterburgo universiteto, 
Vilniaus kolegijos studentų ir Jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ dalyvių ir 3 savanoriai (žr. 
5 priedą). 2016 m. liepos 27 d. pasirašyta dvišalė bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus universitetu, kuria 
siekiama vystyti bendras iniciatyvas įgyvendinant VU aktualias UNESCO programas, projektus, propaguoti ir 
viešinti UNESCO organizacijos tikslus, plėtoti UNESCO veiklos sričių profesinę veiklą ir kompetencijos ryšius, 
tobulinti universiteto specialistų rengimą.  
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IV. UNESCO MINIMOS SUKAKTYS 
 

4.1. Algirdo Juliaus Greimo 100-osios gimimo metinės 
 

Kiekvieną dvimetį UNESCO valstybės narės kviečiamos teikti savo pasiūlymus įtraukti iškilias 
asmenybes, jubiliejinius įvykius ir datas į UNESCO minimų datų sąrašą. Sekretoriatas, bendradarbiaudamas 
su A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centru, 2015 m. parengė A. J. Greimo 100-ųjų gimimo 
metinių nominacinę sukakties bylą. Jai gautas oficialus Prancūzijos, Meksikos ir Estijos nacionalinių UNESCO 
komisijų palaikymas bei Brazilijos, Italijos ir Čilės semiotikų rekomendacijos. Sprendimas šią sukaktį 
paskelbti UNESCO minima data buvo priimtas UNESCO GK 38-oje sesijoje. 

 
4.1.1. Komisija sukakties minėjimo įgyvendinimui koordinuoti 

 
Vyriausybės 2016 m. spalio 4 d. pavedimu ir kultūros ministro lapkričio 8 d. įsakymu buvo sudaryta 

A. J. Greimo metų komisija, įpareigota parengti minėjimo programą (veiksmų planą). Komisijos nare 
deleguota Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė. 2017 m. vasario 1 d. į valstybinę 
minėjimo programą buvo įtraukta: Sekretoriato rengiama tarptautinė kilnojamoji paroda „Pasaulis 
semiotiko akimis“ ir kalendorius, skirtas A. J. Greimo 100-osioms gimimo metinėms. 
 

4.1.2 Kalendorius 
 

2016 m. pabaigoje–2017 m. pradžioje Sekretoriatas 
parengė ir išleido kalendorių (600 vnt.), skirtą A. J. Greimo 100-
osioms gimimo metinėms, įtrauktoms į 2017 m. UNESCO 
minimų sąrašą. Koncepciją ir dizainą kūrė menotyrininkė, 
semiotikė Gintautė Žemaitytė ir grafikė Aušra Lisauskienė. 
Kalendoriaus tekstai pateikti lietuvių ir anglų kalbomis. 
Kalendorius išleistas Sekretoriato lėšomis, jo leidybą iš dalies 
parėmė Užsienio reikalų ministerija. Leidinys išplatintas Lietuvos 
ir pasaulio semiotikos, kultūros centrams, bibliotekoms, mokslo 
įstaigoms, Lietuvos ir užsienio šalių diplomatinėms atstovybėms. 

Kalendorius sudarytas iš 12 kartono lakštų: kiekvienas 
mėnuo pateikė su laiku susijusias A. J. Greimo mintis iš studijos Apie netobulumą (1987). Kalendorius grįstas 
dviem laiko analizei svarbiais Greimo semiotikos principais: semiotiniu kvadratu ir aspektualumu. Iš dvylikos 
lakštų sudėliotas visų metų vaizdas pagal semiotinio kvadrato logiką: žiemą paneigia pavasaris, vedantis į 
vasarą, iš jos patenkama į ją neigiantį rudenį, grąžinantį prie žiemos. Sudėliojus lakštus pagal semiotinio 
kvadrato principus, kitoje jų pusėje įrašyti citatos fragmentai tampa viena perskaitoma A. J. Greimo citata: 
„Apribodami laiką ir įsimindami tik tai, kas efemeriška, apribodami erdvę ir suteikdami svarbos tik jos 
fragmentams, pamažu priartėjame prie esmės, vis dėlto paklusdami materialumo tvarkai.“  
 

4.1.3 Tarptautinė kilnojamoji paroda „Pasaulis semiotiko akimis“ 
 

LR Vyriausybė 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 82 tarptautinę kilnojamąją parodą „Pasaulis 
semiotiko akimis“ įtraukė į A. J. Greimo 100-ųjų gimimo metinių minėjimo 2017 m. planą, jam įgyvendinti 
skyrė 26 000 eurų. Švietimo ir mokslo ministerija parodai parengti skyrė dar 5 000 eurų, prie jos 
transportavimo išlaidų prisidėjo Užsienio reikalų ministerija – 8 200 eurų.  

Parodos tikslas – pristatyti A. J. Greimo asmenybę ir jo sukurtą semiotinį metodą taip, kad lankytojas 
suprastų, kuo pasižymi semiotinis požiūris į supantį pasaulį. Parodą sudaro kelios dalys: optiniai 
daugiakalbiai įrenginiai, t. y. „semiotizatorius“; trisluoksnės (anglų, prancūzų, lietuvių k.) šviesdėžės, 
pristatančios Greimo semiotikos principus, sąvokas, šakas, Paryžiaus semiotikos mokyklos paplitimo 
žemėlapį; Greimo biografiją ir asmenybę.  

Parodos kūrybinė grupė: Gintautė Žemaitytė (kuratorė), Justinas Dūdėnas (architektas), semiotikai: 
Miglė Anušauskaitė, Dmitrij Gluščevskij, Paulius Jevsejevas, Austėja Oržekauskienė, Aušra Lisauskienė ir 
Kamilė Lisauskaitė (grafikos dizainerės), Milda Valančiauskienė (koordinatorė). 
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 2017 m. paroda pristatyta: 

• gegužės 29–birželio 19 d. Paryžiuje Aukštojoje socialinių mokslų studijų mokykloje (EHESS) 
Prancūzijos semiotikų asociacijos surengto kongreso „Greimas šiandien – struktūros ateitis“ UNESCO 
būstinėje metu;  
Parodą atidarė Nuolatinės atstovybės laikinasis reikalų patikėtinis Jonas Skardinskas, EHESS mokyklos 

prezidentas Pierre-Cyrille Hautcoeur, kuris pabrėžė Greimo reikšmę prancūzų semiotikos mokyklai, Prancūzijos 
semiotikų asociacijos prezidentas prof. Denis Bertrand, kuris padėkojo parodos rengėjams lietuviams ir prilygino 
parodos eksponavimą EHESS mokykloje A. J. Greimo grįžimui namo, ir parodos kuratorė semiotikė Gintautė Žemaitytė. 
Į parodos atidarymą susirinko žymūs pasaulio semiotikai, dalyvavę UNESCO būstinėje Paryžiuje gegužės 30–birželio 
2 d. Prancūzijos semiotikų asociacijos surengtame kongrese „Greimas šiandien – struktūros ateitis“, taip pat EHESS, 
UNESCO, diplomatinio korpuso atstovai bei lietuvių bendruomenės nariai. 

• birželio 27–liepos 14 d. Kaune „Post“ galerijoje Kauno technologijų universiteto surengto 13-ojo 
pasaulinio semiotikos kongreso metu; 
Parodą atidarė A. J. Greimo mokinys ir bendradarbis Eric Landowski, KTU International Semiotics Institute 

direktorius, 13-ojo pasaulinio semiotikos kongreso CROSS-INTER-MULTI-TRANS- rengėjų komandos vadovas Dario 
Martinelli ir parodos kuratorė, semiotikė Gintautė Žemaitytė. Parodos pristatymo renginyje dalyvavo žymūs pasaulio ir 
Lietuvos semiotikai, Pasaulinio semiotikos kongreso dalyviai. 

• spalio 2–lapkričio 6 d. Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje; 
Parodą atidarė Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius Renaldas Gudauskas, 

Nacionalinės komisijos sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė, Seimo Kultūros komiteto 
pirmininko pavaduotojas Arūnas Gelūnas, Prancūzų instituto Lietuvoje direktorius Jean-Mari Sani ir parodos kuratorė 
Gintautė Žemaitytė, renginį vedė Rytis Zemkauskas. Po atidarymo pristatytas R. Zemkausko sukurtas dokumentinis 
filmas „Cherchez Greimas“ („Ieškokite Greimo“). Renginyje taip pat dalyvavo konferencijos „Algirdas Julius Greimas 
Lietuvoje, pasaulyje, mokykloje“ Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokytojams, dalyviai. Eksponuojant parodą 
bibliotekoje vyko įvairios edukacijos: „Pasaulis semiotiko akimis“ su Pauliumi Jevsejevu; „Tóbulosios kasdienybės 
formos: A. J. Greimo estetikos projektas“ su Jurga Katkuviene; „Semiotika prekių ženklų pasaulyje“ su Andriumi 
Grigorjevu ir Miglės Anušauskaitės komiksų knygos „Dr. Kvadratas. Greimas ir jo semiotika“ sutiktuvės.  

• lapkričio 12 (2017)–sausio 22 d. (2018) Lježo universitete (Belgija). 
 Parodą atidarė Lježo universiteto Filosofijos ir literatūros prodekanas Žanas Vinandas, LR ambasadorius Belgijos 
Karalystėje Gediminas Varvuolis ir Tarptautinės frankofonijos organizacijos atstovas prie ES Stéphane Lopez. Jie 
pabrėžė A. J. Greimo asmenybės išskirtinumą ir jo palikimo svarbą Europos semiotikos tradicijai. Parodos atidarymo 
proga gruodžio 12 d. Lježo universiteto Semiotikos ir retorikos centras surengė seminarą „A. J. Greimas ir vaizdo 
semiotika“, skirtą A. J. Greimo vaizdo semiotikos tyrimams, tapusiems vizualinės semiotikos, dėstomos Lježo 
universitete daugiau nei 30 metų, pagrindu. 

Bendradarbiaujant su LR generaliniu konsulatu, 2018 m. parodą numatoma pristatyti Sankt 
Peterburge. 

 
4.1.4. Minėjimas ir renginys „A. J. Greimas: asmuo ir idėjos“ 

 
2017 m. kovo 8 d., pasitinkant A. J. Greimo 100-ąsias gimimo metines, Sekretoriatas, 

bendradarbiaudamas su Lietuvos centriniu valstybės archyvu ir A. J. Greimo semiotikos ir literatūros 
teorijos centru, Nacionalinės komisijos galerijoje surengė Archyve saugomų dokumentų parodą ir knygos 
„A. J. Greimas: asmuo ir idėjos“ sutiktuves. Diskusijoje „Nežinomas Greimas archyvuose“ dalyvavo: 
dr. Arūnas Gelūnas (moderatorius), Simona Grikštaitė, dr. Jurgita Katkuvienė, dr. Jūratė Levina, 
prof. Kęstutis Nastopka, Dalius Žižys. Eksponuojant parodą Nacionalinės komisijos galerijoje surengtas 
dr. J. Katkuvienės paskaitų ciklas „Pabūkime semiotikais“: kovo 15 d. – „A. J. Greimo semiotinis kvadratas: 
kas tai?“, kovo 16 d. – „Pasaulio suvokimas A. J. Greimo semiotikoje“. 

 
4.1.5. „Tyrėjų nakties“ renginys, skirtas A. J. Greimo 100-osioms gimimo metinėms 
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Rugsėjo 29 d. Nacionalinės komisijos galerijoje, bendradarbiaujant su A. J. Greimo semiotikos ir 

literatūros teorijos centru įvyko „Tyrėjų nakties“ renginys „Reikšmių laboratorija: kaip konstruojamos ir 
dekonstruojamos reikšmės?“ (ved. dr. Jurgita Katkuvienė ir dokt. Dmitrij Gluščevskij, partneris – 
A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras). 
 

4.2. 2018–2019 m. minimos sukaktys 
 

2016 m. pabaigoje Nacionalinės komisijos sekretoriatas išplatino kreipimąsi į Lietuvos švietimo, 
mokslo ir kultūros institucijas dėl UNESCO kvietimo teikti 2018–2019 m. minimų datų paraiškas. Gauti 5 
institucijų siūlymai į sąrašą įtraukti šias sukaktis: Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį (Prezidentūra), 
mąstytojo ir kultūros veikėjo Vydūno 150-ąsias gimimo metines (Švietimo ir mokslo ministerija ir Vydūno 
draugija); Vilniaus, Kauno, Gardino ir Liublino fotografo Juozapo Čechavičiaus 200-ąsias gimimo metines 
(Lietuvos dailės muziejus); kompozitoriaus Stanislovo Moniuškos 200-ąsias gimimo metines (Lietuvos 
muzikų sąjunga). Nacionalinė komisija, atsižvelgusi į UNESCO taikomus kriterijus, nusprendė Lietuvos vardu 
teikti UNESCO 2 kandidatūras: Juozapo Čechavičiaus 200-ųjų gimimo metinių ir Stanislovo Moniuškos 200-
ųjų gimimo metinių sukaktis. Juozapo Čechavičiaus 200-ųjų gimimo metinių sukakties kandidatūra pateikta 
UNESCO, palaikant Baltarusijai, Latvijai, Lenkijai ir Ukrainai. Stanislovo Moniuškos 200-ųjų gimimo metinių 
sukakties kandidatūra, Lietuvai inicijavus, pateikta Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos vardu, palaikant Latvijai 
ir Rumunijai. UNESCO GK 39-ojoje sesijoje, vykusioje 2017 m. rudenį, šios kandidatūros patvirtintos kaip 
sukaktys, prie kurių minėjimo prisijungia ir UNESCO. 
 

4.2.1. Juozapo Čechavičiaus 200-ųjų gimimo metinių sukakties minėjimas 
 

Minint J. Čechavičiaus 200-ąsias gimimo metines (2018), Sekretoriatas, bendradarbiaudamas su 
Lietuvos dailės muziejumi, rengs kilnojamąją parodą, kuri bus pristatyta Lietuvoje reziduojančioms užsienio 
šalių diplomatinėms atstovybėms ir Lietuvos mokykloms (įskaitant lituanistines mokyklas Lenkijoje ir 
Baltarusijoje). Rengiant ją numatoma bendradarbiauti su Švietimo ir mokslo ministerija. Reprezentatyvi ir 
interaktyvi paroda apie vieną iškiliausių regiono fotografų pristatys Vilniaus, Liublino, Helmo, Gardino 
spausdintas ir skaitmenines fotografijas. Parodos viešinimo tikslais bus parengti daugiakalbiai lankstinukai. 
Pasiruošimas šios parodos kūrimo procesui pradėtas 2017 m. pabaigoje. Parodos kuratorius – Dainius 
Junevičius, architektas – Saulius Valius, koordinatorė – Milda Valančiauskienė. 
 

4.2.2. Tarptautinė kilnojamoji paroda „Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas, 1918–1940“, 
skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui 

 
2016–2017 m. Sekretoriatas rengė tarptautinės kilnojamosios parodos projektą, skirtą Lietuvos 

valstybingumo atkūrimo šimtmečiui ir Kauno modernizmo architektūros tarptautinei sklaidai, rengiant 
paraišką į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Projekto autoriai ir parodos kuratoriai: doc. dr. Marija 
Drėmaitė, prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė, doc. dr. Vaidas Petrulis; architektūra ir dizainas: Ieva Cicėnaitė, 
Matas Šiupšinskas, Linas Gliaudelis. Parengta parodos koncepcija, turinio sudėtis, maršrutas, aprašai, 
eksponatų projektai, ekspozicijos architektūrinis projektas, ekspozicijos dizainas, parodos katalogas lietuvių 
kalba. 2017 m. lapkričio 24 d. surengtas parodos pristatymas valstybinėms institucijoms ir žiniasklaidai. 
Parodą lydi išsamus Kauno modernizmo architektūrai skirtas leidinys „Optimizmo architektūra: Kauno 
fenomenas, 1918–1940“ (Lapas, 2018) ir daugiakalbiai lankstinukai.  
 Projektas įgyvendintas vykdant Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio programą (finansuotas 
Lietuvos kultūros rėmimo fondo, Kultūros ministerijos (dviem etapais 2017–2018 m. pagal programą 
,,Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“). 
Parodos strateginiai partneriai – Užsienio reikalų ministerija, Nacionalinė dailės galerija, VšĮ „Kaunas 2022“. 
 Parodos atidarymas įvyks 2018 m. vasario 14 d. Nacionalinėje dailės galerijoje. Toliau numatomas jos 
maršrutas: UNESCO būstinė Paryžiuje (2018 m. balandis); AUDITORIUM kompleksas Romoje (2018 m. 
gegužė), Estijos nacionalinė biblioteka (2018 m. birželis), Vroclavo architektūros muziejus (2018 m. liepa–
spalis), BOZAR meno centras Briuselyje (2018 m. lapkritis–gruodis). Parodą lydės kultūrinė programa: 
paskaitos, simpoziumai, forumai.  
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V. ŠVIETIMAS 
 

2015 m. rugsėjo 25 d. JT Generalinės Asamblėjos 70-ojoje sesijoje priimtas dokumentas „Darnaus 
vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“ (2030 Agenda for Sustainable Development) (toliau – „Darbotvarkė 
2030“). UNESCO, kaip specializuota JT agentūra, įgaliota suteikti strateginį pagrindą šiems tikslams 
įgyvendinti švietimo, mokslo, kultūros bei komunikacijos ir informacijos priemonėmis. Siekdama šių tikslų 
UNESCO remiasi GK 38-ojoje sesijoje priimta darbotvarke „Švietimas 2030“ ir jos įgyvendinimo strategija 
(The Education 2030 Framework for Action) bei Pasauliniu darnaus vystymosi švietimo veiksmų planu. 
„Švietimas 2030“ siekia mobilizuoti visas suinteresuotas šalis siekti švietimo tikslų bei siūlo įgyvendinimo, 
koordinavimo, finansavimo, stebėsenos būdus. Ambicinga, integruota ir universali darbotvarkė su vienu 
universaliu švietimo tikslu – „užtikrinti kokybišką įtraukųjį ir teisingą švietimą bei skatinti mokymosi visą 
gyvenimą galimybes visiems“ – nustato švietimo viziją 2015–2030 m., atsižvelgiant į besivystančių ir 
išsivysčiusių šalių poreikius ir raidos tendencijas (visuomenių senėjimas, poreikis mokytis visą gyvenimą ir 
pan.), numato inovatyvius finansavimo mechanizmus ir vystomojo bendradarbiavimo partnerystes. Naujoje 
darbotvarkėje prioritetas teikiamas mokytojų rengimui ir besimokančiųjų darnaus vystymosi kompetencijų 
ir vertybinių nuostatų formavimui. Programa glaudžiai susieta su kitomis – darnaus vystymosi švietimo ir 
globalaus pilietiškumo – iniciatyvomis.  
 

2016 m. pavasarį atnaujinta Aplinkos ministerijos koordinuojama Nacionalinė darnaus vystymosi 
komisija. Iš atsakingų institucijų buvo surinkti pasiūlymai dėl pakeitimų teisės aktuose atsižvelgiant į JT 
„Darbotvarkę 2030“ ir pateikti Vyriausybei. Parengta siūlomų teisės aktų pokyčių suvestinė. 2017 m. 
pabaigoje pradėti rinkti duomenys „Darbotvarkės 2030“ įgyvendinimo nacionalinei ataskaitai, kuri bus 
pristatyta JT Aukšto lygio politiniame forume 2018 metais. Atsižvelgiant į tai, kad UNESCO yra pagrindinė 
institucija, atsakinga už 4-o DVT, skirto švietimui, pasaulinį įgyvendinimą ir aktyviai dalyvauja kitų jos 
kompetencijos sričių DVT įgyvendinimo procesuose, Nacionalinės komisijos iniciatyva jos atstovai teikia 
pastabas dėl nacionalinės ataskaitos projekto ir yra įtraukti į jos aptarimo procesą.  
 

2016 m. inicijuotas UNESCO Tarptautinio švietimo biuro (UNESCO International Bureau of Education, 
IBE) ir Vytauto Didžiojo universiteto bendradarbiavimo darnaus vystymosi švietimo srityje susitarimas ir 
pradėta magistrantūros studijų programa „Ugdymo turinio planavimas Rytų Europos regione“. Šia proga 
2016 m. birželio 5–8 d. Lietuvoje lankėsi Tarptautinio švietimo biuro misija, vadovaujama jo direktorės 
dr. Mmantsetsa Marope. 

  
5.1 Darnaus vystymosi švietimo forumai 

 
2015 m. pabaigoje gavus dalinį 2014–2015 m. UNESCO Dalyvavimo programos finansavimą projektui 

„Ilgalaikės viešos platformos darnaus vystymosi švietimui sukūrimas“, 2016 m. surengta viešų forumų, 
skirtingų mokslo disciplinų atstovus, visuomenės atstovus sutelkusių diskusijoms apie švietimo, aukštojo 
mokslo ir mokslo tyrimų transformuojamąjį poveikį, tikintis, kad tai taps postūmiu darnaus vystymosi 
švietimo ir mokslo plėtote suinteresuotų ir gebančių taikyti jo principus savo praktinėje veikloje švietėjų ir 
mokslininkų tinklui. Kiekviena diskusija rengta su partneriais, turinčiais įdirbį, kompetenciją ir potencialo 
toje srityje: Lietuvos mokslo taryba, Studijų kokybės vertimo centru, Švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus 
universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos institutu, 
Baltijos aplinkosaugos forumu, Kauno kolegija. 

Pirmasis forumas aukštųjų mokyklų darnaus vystymosi strateginėms nuostatoms ir kokybės 
kriterijams aptarti, bendradarbiaujant su Studijų kokybės vertinimo centru, surengtas 2016 m. vasario 
18 dieną. Atliepiant globalias tendencijas, diskusijoje dėmesys buvo telkiamas į aukštojo mokslo vaidmenį ir 
atsakomybę moksliniais tyrimais pagrindžiant valstybės raidos perspektyvą bei ugdant kūrybingus 
specialistus, pasirengusius ją įgyvendinti. Aukštųjų mokyklų atstovai dalinosi inovatyvių patirčių diegimo 
patirtimi ir idėjomis, kurioms realizuoti svarbus aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas tiek Lietuvoje, tiek 
dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose. Europos aukštųjų mokyklų patirtį darnaus vystymosi srityje perteikė 
Copernicus Sąjungos (Copernicus Alliance) prezidentas dr. Clemens Mader, atstovaujantis Ciuricho 
(Šveicarija) ir Liuneburgo (Vokietija) universitetams.  

Balandžio 26 d. Vytauto Didžiojo universitete surengtas antrasis forumas, skirtas dėstytojų 
kompetencijų ugdymo problematikai aptarti. Diskusijoje dalyvavo ir Vokietijos Vechtos universiteto 
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profesorius Marco Rieckmann, kuris akcentavo darnaus vystymosi dėstytojų kompetencijų – sisteminio 
mąstymo, tarpdisciplininio ugdymo, norminio požiūrio – svarbą.  

Balandžio 27 d. Lietuvos mokslų akademijoje, bendradarbiaujant su Lietuvos mokslų akademija ir 
Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos institutu, surengtas darnaus augimo / žiedinės 
ekonomikos forumas. Diskusijoje dėmesys buvo telkiamas į darnumo mokslinių tyrimų ir studijų vaidmenį, 
politinių sprendimų bei asocijuotų struktūrų įtaką skleidžiant, skatinant ir diegiant darnaus verslo / žiedinės 
ekonomikos principus. Savo ilgamete moksline ir verslo patirtimi diegiant darnaus vystymosi principus 
organizacijos, miesto, regiono lygmenyse pasidalino ir diskusijai vadovavo vienas žymiausių šios srities 
ekspertų Austrijoje Graz technologijos universiteto profesorius Hans Schnitzer.  

Gegužės 3 d. diskusijų ciklą pratęsė Kaune, Aleksandro Stulginskio universitete, kartu su Lietuvos 
universitetų rektorių konferencijos Sveikatos ir sporto nuolatine darbo grupe ir surengta aukštųjų mokyklų 
apskritojo stalo diskusija „Sveikatą stiprinantys universitetai visuomenės darnaus vystymosi perspektyvoje“, 
kurioje dalintasi patirtimi ir idėjomis, kurioms realizuoti būtų svarbus aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas 
tiek Lietuvoje, tiek dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose. Parengtos sveikatą stiprinančių universitetų 
veiklos rekomendacijos.  

Gegužės 26 d. Vilniuje, bendradarbiaujant su Baltijos aplinkos forumu iri Lietuvos vaikų ir jaunimo 
centru surengtas 5-asis apibendrinantis forumas „Darnaus vystymosi tikslų projekcija švietime“, į kurį 
pakviesti ne tik aukštųjų mokyklų, bet ir bendrojo ugdymo sistemos atstovai. Renginio tikslas – aptarti 
aktualių švietimo dokumentų naujas interpretacijas, jų įgyvendinimo gaires ir švietimo kokybės kriterijų 
įžvalgas siekiant visuomenės darnaus vystymosi. Remiantis penkių forumų, parengiamųjų iniciatyvinės 
grupės susitikimų, konsultacijų su švietimo bendruomenės atstovais išvadomis, parengtos rekomendacijos, 
kuriose aptariami svarbiausi „Darbotvarkės 2030“ akcentai, susiejant juos su esama švietimo būkle, 
Lietuvos švietimo sistemos plėtotės ypatumais įvairiuose lygiuose: bendrajame ugdyme, aukštojo mokslo 
studijose ir moksliniuose tyrimuose. Rekomendacijose suformuluoti konkretūs sprendimų pasiūlymai 
politikams, siekiant visuomenės darnaus vystymosi. Jose išryškintos trys prioritetinių veiksmų sritys, 
aktualios tiek aukštajam mokslui, tiek bendrajam ugdymui, išskiriančios švietėjų kompetencijų svarbą 
sėkmingai ugdyti ir vertinti šiuolaikines besimokančiųjų kompetencijas bei atrasti veiksmingas edukacinės 
kvalifikacijos tobulinimo formas, švietimo institucijos, kaip ateities visuomenės modelio holistinio valdymo 
ir veikimo svarbą, švietimo institucijos veiklos kokybės užtikrinimo per nuolatinę savianalizę svarbą. 
Rekomendacijos pristatytos 2016 m. rugsėjo 29 d. Seime, kartu su Baltijos aplinkos forumu bei Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu organizuotoje diskusijoje „Švietimo vaidmuo įgyvendinant darnaus 
vystymosi tikslus Lietuvoje“. Švietimo iššūkiai, įgyvendinant DVT, aptarti vieno iš Lietuvos prioritetų – 
energetinio efektyvumo ir klimato kaitos – kontekste. Konteksto pasirinkimas leido paaiškinti darnaus 
vystymosi prioritetų prasmę ir konkrečius uždavinius, kuriuos sprendžia profesionalai, kokios kompetencijos 
įgalina mus realizuoti į darnų vystymąsi vedančius pokyčius ir kaip jų įgyti. Diskutuota apie priemones 
paskatinti mokslininkus daugiau dėmesio skirti realioms tarpdisciplininėms problemoms spręsti ir 
aktualioms inovacijoms, taip pat būtinybę šviesti Lietuvos visuomenę darnaus vystymosi temomis. 
 

5.2 Globalusis švietimas 
 

2016 m. Sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė L. Bugailiškytė-Lideikienė dalyvavo 
Švietimo ir mokslo ministerijos koordinuotos darbo grupės Globaliojo švietimo koncepcijos projektui 
parengti darbe.  

2016 ir 2017 m. rudenį visame pasaulyje bei Lietuvoje vyko tradiciniai UNESCO ir Pasaulinės švietimo 
kampanijos (Global Campaign for Education) visuotinės veiksmo savaitės renginiai. Visuotinė veiksmo 
savaitė – tai pasaulinės švietimo kampanijos akcija, kuria siekiama didinti visuomenės informuotumą apie 
švietimo problemas visame pasaulyje. Kasmet prie šios akcijos prisijungia milijonai viso pasaulio mokinių, 
mokytojų, studentų, dėstytojų, kitų aktyvistų. Globalaus švietimo savaitės koordinatorius Lietuvoje – 
Švietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kvietė visas ugdymo įstaigas jungtis prie 
savaitės akcijų, renginių, konkursų. 
 

2017 m. gegužės 30 d. Sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė L. Bugailiškytė-Lideikienė 
dalyvavo Baltijos šalių regioniniame susitikime globaliojo švietimo klausimu. Periodinį susitikimą organizavo 
Šiaurės–Pietų centras prie Europos Tarybos kartu su Lietuvos vaikų ir jaunimo centru ir Švietimo ir mokslo 
ministerija. Kasmet vykstančių susitikimų (1-asis vyko Taline 2016 m. spalį) tikslas – apžvelgti Baltijos šalių 
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pažangą, iniciatyvas, politinį kontekstą globaliojo švietimo srityje, aptariant nacionalinių strategijų 
globaliojo švietimo srityje įgyvendinimo, ugdymo turinio, mokytojų profesinio tobulėjimo, kokybės 
užtikrinimo ir stebėsenos, problematikos viešinimo klausimus. Sekretoriatas prie šių veiksmų prisideda 
tiesiogiai plėtodamas UNESCO ASPnet nacionalinio tinklo veiklą globaliojo pilietiškumo ir darnaus vystymosi 
temomis, teikdamas rekomendacijas, pastabas nacionalinėms švietimo programoms, veiksmų planams, 
ataskaitoms.  
  

2017 m. pabaigoje Sekretoriato ir Lietuvos vaikų ir jaunimo centro bendromis pastangomis išverstas 
UNESCO parengtas metodinis vadovas „Švietimas darnaus vystymosi tikslams“.  
 

5.3 Atvirieji švietimo ištekliai 
 

UNESCO požiūriu, atvirieji švietimo ištekliai (Open Education Resources; OER) yra mokymo, mokymosi 
arba tyrimų medžiaga bet kuria – skaitmenine ar kita – medijų forma, paskelbta viešojoje erdvėje arba 
išleista su atvirąja licencija, kurios pasiekimas, naudojimas, adaptavimas ir perplatinimas yra nemokamas ir 
niekaip neapribotas. Atvirieji švietimo ištekliai užtikrina geresnę prieigą, aukštesnę kokybę ir žemesnius 
mokymosi priemonių kaštus, todėl yra labai svarbi priemonė įgyvendinant švietimui skirtą 4-ą DVT. 
Diskusijų kelia tokie aspektai, kaip vartotojų galimybė naudotis OER, kalbos ir kultūros barjerai, įtraukianti ir 
lygiateisė prieiga prie kokybiško turinio, nauji leidybos verslo modeliai, politinių sprendimų plėtotė. 2017 m. 
vyko keletas šiai temai skirtų regioninių ir pasaulinių renginių. 

Lietuvos atstovai 2017 m. vasario 23–24 d. dalyvavo Valetoje (Malta) vykusiose Europos ir Šiaurės 
Amerikos regiono parengiamosiose konsultacijose prieš 2-ąjį Pasaulinį atvirųjų mokymosi šaltinių kongresą. 
Jis UNESCO ir Slovėnijos Vyriausybės pastangomis surengtas rugsėjo 18–20 d. Liublianoje, Lietuvai jame 
atstovavo švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. Forumuose diskutuota apie atvirųjų mokymosi 
šaltinių svarbą ateities švietimui, 4-am ir kitiems DVT įgyvendinti bei ypatingą viešojo ir privataus sektoriaus 
partnerystės svarbą šioje srityje. Aptarta pažanga nuo 2012 m. Paryžiuje įvykusio 1-ojo kongreso ir jo metu 
priimtos Paryžiaus deklaracijos. Svarbiausi Paryžiaus deklaracijos momentai buvo OER žinomumo ir 
naudojimo didinimas, plėtotės ir pritaikymo kitomis kalbomis ir kultūriniuose kontekstuose skatinimas, 
švietimo priemonių, parengtų ir išleistų naudojant viešojo sektoriaus lėšas, atvirojo licencijavimo 
skatinimas. Kai kurios iš šių temų lieka aktualios ir šiandien, taigi siekiama toliau skatinti OER žinomumą 
regionuose, ypač pabrėžti jų svarbą siejant su 4-u DVT, taip pat kurti strategijas ir sprendimus, kaip įveikti 
kliūtis OER įsivyrauti. 2012 m. Paryžiuje orientuotasi į vyriausybes, veiklos kryptis ir įsipareigojimus, nes 
pasaulyje buvo daug OER iniciatyvų, tačiau mažai bendradarbiavimo ir sisteminio programavimo, o 2017 m. 
kongrese buvo taikomasi įtraukti ir kitas suinteresuotas šalis privatų sektorių, kurti strategijas bei 
formuluoti konkrečius veiksmus. Po susitikimų Lietuvoje organizuotos diskusijos su Švietimo ir mokslo 
ministerijos, Ugdymo plėtotės centro atstovais, privačiais leidėjais, siekiant aptarti su šia tema susijusius 
renginius, pasidalinti patirtimi ir sutarti dėl konkrečių veiksmų ministerijos institucijų veiklose.  
 

UNESCO VT 201-oje sesijoje priimtas sprendimas parengti galimybių studiją dėl UNESCO norminio 
atvirųjų švietimo išteklių (OER) dokumento sukūrimo (pasiūlė Slovėnija). 2017 m. UNESCO GK 39-ojoje 
sesijoje ši studija buvo pristatyta ir vyko intensyvūs svarstymai. Lietuvos nuomone, studija nepakankamai 
išryškino kliūtis OER plėtrai bei vienokioms ar kitokioms vyriausybių intervencijoms OER sklaidai ir 
prieinamumui stiprinti. Sunku įvertinti, kiek valstybėms kainuotų tokio norminio dokumento nuostatų 
įgyvendinimas, taip pat nuogąstaujama, kad visuomenės skaitmenizavimas vyksta sparčiau, nei švietimo 
sistemos ir juridinis reglamentavimas sugeba reaguoti, taip pat procesai pasaulio valstybėse yra netolygūs, 
taigi yra didelis iššūkis sukurti ilgą laiką aktualų norminį dokumentą. Taip pat svarbu, kad didžiąją dalį 
elektroninio švietimo turinio kuria privatūs rinkos veikėjai, todėl vyriausybės vargiai galėtų prisiimti kokius 
nors rimtus įsipareigojimus dėl tokio turinio laisvo prieinamumo.  

 
5.4 UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklas 

 
2016 m. Lietuvoje veikė 36 UNESCO Asocijuotosios mokyklos vardą turinčių mokyklų tinklas (UNESCO 

Associated Schools Network, ASPnet) (toliau – ASP tinklas). 2017 m. balandžio 10 d. pasibaigus galioti 
narystės sutartims, įvyko tinklo reorganizacijai. Buvo atnaujinti narystės tinkle dokumentai, paskelbtas 
viešas kvietimas teikti paraiškas ir organizuota naujų mokyklų atranka. 2017 m. pasirašytos 
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bendradarbiavimo sutartys su 16 tinklo mokyklų. Svarbiausi narystės įsipareigojimai – darnaus vystymosi ir 
globalaus pilietiškumo švietimo principų ir temų diegimas ugdymo turinyje ir ugdymo pasiekimų atpažinimo 
skaitmeniniais atviraisiais ženkleliais modelio diegimas. 2017 m. spalio 9 d. Kauno Dainavos progimnazijoje 
surengtas reorganizuoto Lietuvos ASP tinklo įvadinis seminaras „UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklas: 
naujovės ir galimybės“. Nuo 2018 m. mokyklos dalyvaus nacionalinio koordinatoriaus inicijuotoje „17 tikslų 
– 17 savaičių“ mokymosi programoje. 
 

5.4.1 UNESCO asocijuotųjų mokyklų pasiekimų programa 
 

2016 m. Sekretoriatas kartu su Neformalaus jaunimo ugdymo asociacija įgyvendino UNESCO 
Dalyvavimo programos dalinį finansavimą gavusį projektą „UNESCO asocijuotų mokyklų pasiekimų 
programa“. Tai inovatyvi programa, padedanti mokiniams ir mokytojams fiksuoti ir pripažinti įvairius 
gebėjimus bei pasiekimus, įgyjamus dalyvaujant ASP tinklo veiklose. Ją testuoja Lietuvos neformaliojo 
ugdymo asociacija, bendradarbiaudama su Nacionaline komisija. Atviri ženkliukai (Open Badges) – tai 
skaitmeninis sertifikatas, kuriame užkoduota informacija, susijusi su ženkliuko gavėjo pasiekimais ar 
kompetencijomis. Šis inovatyvus skaitmeninis įrankis padeda pripažinti mokymąsi ir tuos gebėjimus, kuriuos 
formaliame ugdyme dažnai sunku įvertinti ar apčiuopti. Kiekvienais metais programos pabaigoje surinkti 
ženkliukai patenka į individualų pasiekimų pripažinimo profilį – sertifikatą. 
 2016 m. bandomojoje programoje dalyvavo trys Lietuvos mokyklos: Kuršėnų Lauryno Ivinskio 
gimnazija, Utenos „Saulės“ gimnazija ir Vilniaus Žemynos gimnazija. Spalio 18 d. Vilniuje bendradarbiaujant 
su Lietuvos jaunimo neformalaus ugdymo asociacija organizuotas tarptautinis ASP tinklo seminaras 
„UNESCO asocijuotųjų mokyklų pasiekimų pripažinimo programa 2016–2017 m.“, skirtas apibendrinti 
bandomojo projekto patirtis ir pasiekimus. Renginys taip pat tapo naujo projekto etapo, kuriame siūloma 
integruoti sukurtą atvirų ženkliukų sistemą kaimyninių valstybių ASP tinkluose, pradžios atskaitos tašku. 
Seminare dalyvavo ASP tinklo Lietuvoje mokytojai, nacionalinių tinklų koordinatoriai ir mokytojai iš Latvijos, 
Estijos, Baltarusijos, Lenkijos ir Ukrainos, taip pat potencialūs išoriniai programos palaikytojai iš įvairių 
fondų, institucijų, organizacijų. Projekto metu buvo sukurtas mokinių ir mokytojų neformalaus mokymosi 
UNESCO temomis pasiekimų išmatavimo ir pripažinimo sistemos modelis, išbandytas trijose mokyklose 
(2015–2016 m. m.), parengtas sistemos diegimo metodinis aprašas lietuvių ir anglų k., surengti pristatymai 
ir mokymai visoms 36 ASP tinkle dalyvaujančioms Lietuvos mokykloms, taip pat Ukrainos, Baltarusijos, 
Lenkijos, Estijos, Latvijos ASP tinklų nacionaliniams koordinatoriams, išversta, pritaikyta ir išplatinta 
metodinė medžiaga „YouthxChange. Klimato kaitos ir atsakingo vartojimo gidas“, surengti programos 
pristatymai potencialiems palaikytojams, gauti jų įsipareigojimai dalyvauti vystant programą.  
 2016 m. spalio 10 d. Neformalaus jaunimo ugdymo asociacija projektą „Atvirųjų mokymosi ženkliukų 
mokinių ir mokytojų pasiekimams įvertinti“ pristatė susitikime su Pietų Korėjos nacionalinės UNESCO 
komisijos ir ASP tinklo atstovais.  
 2017 m. liepos 4–6 d. Lietuvos neformaliojo švietimo asociacijos atstovas Nerijus Kriaučiūnas 
Kišiniove (Moldova) dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Pedagoginių inovacijų partnerystės tinklų 
kūrimas skaitmeniniame amžiuje“ ir regioniniame ASP tinklo susitikime, kuriame pristatė Atvirųjų 
skaitmeninių mokymosi pasiekimų pripažinimo ženkliukų modelio patirtį Lietuvos ASP tinklo mokyklose. 
Projekto plėtros ir sklaidos tikslu buvo parengtas projektas Neformaliojo vaikų švietimo projektų 
finansavimo konkursui, deja, parama nebuvo gauta. Lietuvos ASP tinklo mokyklų patirtis taip pat pristatyta 
gegužės 24 d. konferencijoje „Atviri ženkliukai – pasiekimų pripažinimas naujai“.  
 Šią programą planuojama pristatyti 2018 m. UNESCO tarptautiniuose švietimo renginiuose, siekiant 
kad ji taptų viso tarptautinio ASP tinklo pasiekimų pripažinimo sistemos modeliu. 
 

5.4.2 UNESCO Baltijos jūros projektas 
 
 2016–2017 m. UNESCO Asocijuotųjų mokyklų programos tarptautiniame Baltijos jūros projekte 
(Baltic Sea Project) (toliau – BSP) dalyvavo 29 Lietuvos mokyklos.  
 

2016 m. kovo 25 d. Vilniaus Žemynos gimnazijoje įvyko bendradarbiavimo susitikimas su Japonijos 
Osakos Semboku vidurinės mokyklos mokytojais. Ši mokykla priklauso ASP tinklui ir dalyvauja projekte, 
kuris pradėtas įgyvendinti BSP pavyzdžiu. Susitikimo metu aptartas ateities bendradarbiavimo planas, 
kuriame numatomi mokinių ir mokytojų interaktyvūs susitikimai, Osakos Semboku vidurinės mokyklos 
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mokinių vizitas Lietuvoje ir dalyvavimas 2017 m. organizuojamoje BSP aplinkosaugos konferencijoje 
„Aplinkos raida“, taip pat numatyti Lietuvos ir Japonijos mokinių mainai. 
 

2016 m. liepos 2–5 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, bendradarbiaudamas su 
Klaipėdos moksleivių saviraiškos centru, organizavo BSP mokymus-stovyklą „Auginkime mokslininką 
gamtinėje aplinkoje!“, skirtą tarptautinio BSP dalyviams. Stovykloje dalyvavo per keturiasdešimt aplinkos 
problemomis besidominčių mokinių ir mokytojų iš visos Lietuvos. Stovyklos tikslas – ugdyti moksleivių 
gamtamokslinės veiklos gebėjimus. Taip pat buvo siekiama dalyvius skatinti dalintis patirtimi vykdant BSP 
veiklas, skatinti šių veiklų tęstinumą Lietuvos mokyklose; formuoti gamtamokslinio mąstymo ir praktinės 
veiklos įgūdžius; didinti mokinių užimtumą, veiklumą, motyvaciją ir gamtosauginį iniciatyvumą. Stovykloje 
buvo organizuojami įvairūs edukaciniai užsiėmimai, susiję su Baltijos jūros ir Kuršių marių vandens tyrimais, 
jūros biologine įvairove, Klaipėdos miesto istorija ir pajūrio gyventojų praeitimi.  
  

2016 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre lankėsi svečiai iš Japonijos 
Osakos universiteto – prof. Naohiro Ii ir septynios universiteto studentės. Susitikimo tikslas – pasisemti 
patirties iš jau 25 metus Lietuvoje vykdomo tarptautinio BSP. Nors svečiai ne vienus metus domisi šiuo 
projektu, jiems vis dar kilo klausimų dėl jo veikimo principų, bendradarbiavimo tarp šalių galimybių, jie taip 
pat stebėjosi, kaip esant tarpkultūriniams skirtumams pavyksta suderinti bendras programas, veiklas, 
renginius. Profesorius Baltijos jūros projektą vadina vienu sėkmingiausiu bendradarbiavimo modeliu 
pasaulyje. Profesorius Naohiro Ii yra Osakos regiono ASP tinklo koordinatorius. Osakos regiono ASP tinklas 
įkurtas remiantis BSP vykdymo pavyzdžiu, todėl kiekvieną kartą pabendravęs su BSP koordinatoriais jis 
pasisemia patirties ir įkvėpimo vykdant projektą savo šalyje. 
 

2016 m. lapkričio 29 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko kasmetinė tarptautinio 
BSP konferencija „Aplinkosaugos projekto įgyvendinimas mano mokykloje“. Šis neformaliojo švietimo 
renginys buvo skirtas mokiniams ir jų mokytojams, atliekantiems aplinkos stebėjimus pagal tarptautinio BSP 
nustatytas metodikas. Vienas iš pagrindinių BSP ir šio renginio siekių – lavinti mokinių mokslinio mąstymo ir 
aplinkos stebėjimo įgūdžius, taip pat plėtoti mokinių gamtos pažinimo būdus, formuoti gamtos vertybių 
sampratą, skatinti mokinius dalintis patirtimi aplinkos stebėjimų srityje. Renginio metu dalyviai, kurių buvo 
beveik 60, pristatė pranešimus apie atliktus aplinkos stebėjimus, vykdytus pagal BSP programų metodikas.  
 

Besiruošdamas mokslo metų pradžiai, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2017 m. 
rugpjūčio 27–28 d. organizavo BSP mokytojų pasitarimą. Pagrindinis jo tikslas – pasitikti naujus BSP metus 
su naujomis darbų idėjomis, užduotimis ir iššūkiais. 
 

2017 m. lapkričio 28–29 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre surengta BSP 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 BSP dalyvius dalintis patirtimi įgyvendinant 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 BSP programas. Konferencijos 
dalyviams taip pat surengta įvairių mokymų. 
 

5.4.3 Kita veikla UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklo projekte 
 

 2017 m. Sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė L. Bugailiškytė-Lideikienė dalyvavo 
UNESCO inicijuotame ASP tinklo pasauliniame vertinime, kuris inicijuotas siekiant numatyti tolesnes tinklo 
plėtros kryptis.  
 

Nacionalinė komisija išplatino kvietimą Lietuvos UNESCO asocijuotosioms mokykloms dalyvauti 
tarptautiniame meno konkurse „Atverti protus ir širdis pabėgėliams“, skirtame ugdyti vaikų ir jaunimo 
supratimą apie pabėgėlių teises ir pagarbą joms, puoselėti taikos kultūrą, taikaus sugyvenimo ir tarptautinio 
supratingumo, įvairovės puoselėjimo vertybes. Valstybė galėjo pateikti 4 kolektyvinius darbus (piešinį, 
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koliažą, istoriją, vaizdo klipą), po vieną kiekvienoje kategorijoje (ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ir 
pedagogų profesinio rengimo). Nacionalinę atranką atliko Nacionalinė komisija ir konkursui pateikė Pasvalio 
Lėvens pagrindinės mokyklos darbą. Tarptautinę tarpinę atranką vykdo 7 UNESCO atstovų komisija. Po 
galutinio balsavimo UNESCO ASP tinklo interneto platformoje bus išrinkta po 3 nugalėtojus kiekvienoje 
kategorijoje. 2018 m. laimėtojų darbai bus paskelbti UNESCO svetainėje kartu su autorių interviu ir mokyklų 
fotografijomis.  
 

2016 ir 2017 m. ASP tinklo mokyklos dalyvavo kasmet „Environment Online – ENO“ organizacijos 
rengiamoje medžių sodinimo akcijoje. Prie šios iniciatyvos nuo 2000 m. prisijungė daugiau nei 10 tūkst. 
mokyklų 157 valstybėse. Akcija kasmet organizuojama dvi dienas: gegužės 22-ąją – Tarptautinę biologinės 
įvairovės dieną ir rugsėjo 21-ąją – Tarptautinę taikos dieną.  
 

Radviliškio Lizdeikos gimnazija 2015 m. pavasarį užmezgė ryšius su Indijos Delio Šv. Marko vidurine 
mokykla. Bendradarbiavimo tikslas – mokinių susitikimai, kurių metu mokiniai plės savo kultūrinį akiratį 
apie Lietuvos ir Indijos istoriją, kultūrinį paveldą. Ryšiai buvo užmegzti per ASP tinklą, kuriam priklauso abi 
mokyklos. Įgyvendindami kultūrinių mainų programą, 2016 m. spalio 4–9 d. Radviliškio Lizdeikos 
gimnazijoje viešėjo 2 mokytojų ir 13 mokinių iš Indijos delegacija, o 2017 m. sausį Indijoje viešėjo 13 
Lizdeikos gimnazijos mokinių ir 4 pedagogai.  
 

2016 m. gegužės 25 d. Lietuvos edukologijos universitete vyko tradicinis Tarptautinės biologinės 
įvairovės dienai skirtas renginys, organizuotas ASP tinklo narės – Vilniaus Žemynos gimnazijos – komandos. 
 

5.5 UNESCO Pasaulinis besimokančių miestų tinklas 
 

Sekretoriatui išplatinus UNESCO kvietimą Lietuvos savivaldybėms teikti paraiškas Pasauliniam 
besimokančiųjų miestų tinklui (UNESCO Global Network of Learning Cities), tokią pateikė Kauno m. 
savivaldybė ir 2016 m. gegužės 25 d. buvo informuota, kad jai suteiktas narystės UNESCO Pasaulinio 
besimokančiųjų miestų tinkle pažymėjimas.  

Tinklo gairėse besimokantis miestas apibrėžiamas kaip miestas, gebantis veiksmingai mobilizuoti 
turimus visų sektorių resursus įtraukiajam mokymuisi nuo pagrindinio ugdymo iki aukštojo mokslo skatinti, 
mokymuisi šeimose ir bendruomenėse atgaivinti, profesiniam tobulinimuisi skatinti, šiuolaikinių mokymosi 
technologijų plėtotei, mokymosi kokybei gerinti, mokymosi visą gyvenimą kultūros plėtrai. Šio tinklo 
iniciatyva pripažinta svarbia JT DVT, ypač 4-o („užtikrinti įtraukųjį, teisingą ir kokybišką švietimą bei skatinti 
mokymosi visą gyvenimą lygias galimybes visiems“) ir 11-ojo („kurti įtraukius, saugius, prisitaikančius, 
darnius miestus ir gyvenvietes“), įgyvendinimo priemone, skatinančia į šios programos įgyvendinimą įtraukti 
miestų bendruomenes, įgalinančia miestiečius tapti kaitos agentais, ugdančia kiekvieno bendruomenės 
nario atsakomybės suvokimą už bendrą darnią ateitį.  

Kauno m. savivaldybės atstovai – mero pavaduotojas Povilas Mačiulis ir Tarybos narys, Darnios 
plėtros ir investicijų komiteto pirmininkas Visvaldas Varžinskas dalyvavo 1-ajame tarptautiniame UNESCO 
besimokančiųjų miestų tinklo susitikime, vykusiame 2016 m. lapkričio 15–16 d. Hangzhou mieste (Kinija).  
 

5.6 Bendradarbiavimas su Vilniaus universitetu 
 

2016 m. lapkritį Nacionalinė komisija kreipėsi į Vilniaus universitetą, prašydama akademinei 
bendruomenei paskleisti informaciją apie galimybę ir poreikį mokslo tyrėjams įsitraukti kuriant UNESCO 
kompetencijos sričių norminius dokumentus, apžvalgas, programas ir strategijas. Atsižvelgus į UNESCO ir 
Lietuvos dalyvavimo UNESCO VT prioritetus, parengtas sąrašas aktualiausių klausimų ir temų. Iniciatyvą į jas 
gilintis pareiškė nemažai universiteto mokslo tyrėjų. Tikimasi, kad tai taps postūmiu Lietuvos mokslo 
visuomenei aktyviau dalyvauti formuojant UNESCO švietimo, mokslo ir kultūros politiką. Tai ir galimybė 
auginti universiteto prestižą bei didinti žinomumą. Su iniciatyvą pareiškusiais mokslininkais buvo aktyviai 
konsultuojamasi rengiant Lietuvos poziciją 2017 m. UNESCO VT sesijose svarstytais klausimais. Nacionalinė 
komisija bendradarbiauja ir su kitų universitetų mokslininkais. 
 

5.7 Kita veikla švietimo srityje 
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Nacionalinės komisijos sekretoriatas išplatino UNESCO Švietimo planavimo instituto (International 
Institute for Educational Planning, IIEP) kvietimą dalyvauti specializuotų trumpalaikių kursų „Lyčių lygybės 
švietime stebėsena ir vertinimas“ (2016 m. rugsėjo 5–spalio 28 d.) programoje. Programa, kuri inicijuojama 
siekiant suteikti galimybę švietimo darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją, įgyti naujų įgūdžių dalyvaujant 
intensyviuose, trumpalaikiuose mokymuose, pasirenkant specifinę švietimo planavimo ir vadybos sritį, 
skiriama ministerijų švietimo planavimo ir vadybos specialistams, mokslo institutų ir universitetų 
darbuotojams, besispecializuojantiems švietimo inovacijų sklaidos ir galimybių kūrimo švietime srityse, 
nevyriausybinių ir daugiašalių agentūrų, veikiančių švietimo programų planavimo ir įgyvendinimo srityje, 
darbuotojams.  
 

2016 ir 2017 m. LR statistikos departamentas parengė ir UNESCO Statistikos institutui pateikė 
kasmetines nacionalinę raštingumo ir švietimo pasiekimų statistiką. 
 

2016 m. rugsėjo 30 d. Švietimo ir mokslo ministerija pateikė Lietuvos atsakymą UNESCO vykdant 
1974 m. UNESCO Rekomendacijų dėl švietimo tarpkultūriniam supratimui, bendradarbiavimui ir taikai bei 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių švietimo įgyvendinimo 2012–2015 m. laikotarpiu įvertinimą. Įvertinimo 
ataskaita svarstyta UNESCO Generalinės konferencijos 39-ojoje sesijoje (2017). Šių rekomendacijų principai 
yra glaudžiai susiję su „Darbotvarkės 2030“ 4-o DVT, skirto švietimo kokybei, 4.7 uždaviniu, todėl šis 
įvertinimo procesas tapo gera proga įvertinti ir mūsų valstybės padėtį ir pažangą siekiant šio tikslo, ypatingą 
dėmesį skiriant darnaus vystymosi švietimui, žmogaus teisėms, lyčių lygybei, taikos kultūros ir neprievartos 
skatinimui, globaliam pilietiškumui, kultūros įvairovei, kultūros vaidmeniui.  
 

2016 m. spalio 31–lapkričio 4 d. Naujajame Delyje (Indija) vyko UNESCO Tarptautinio švietimo biuro, 
UNESCO Tarptautinio švietimo informacinių technologijų instituto, „Google“ ir Švietimo tyrimų ir mokymo 
nacionalinės tarybos organizuotas tarptautinis forumas „IKT taikymo švietime ir mokymesi perspektyvos“, 
kuriame dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto atstovės Airina Volungevičienė ir Margarita Teresevičienė. 
Forume buvo aptarta globali IKT taikymo švietime vizija ir perspektyvos, prieinamumo didinimas IKT 
priemonėmis, švietimo išteklių pasiekiamumo ir kokybės gerinimas pasitelkus technologijas, mokymo ir 
mokymosi tobulinimas inovatyviomis mokomosiomis programomis bei švietimo sistemų efektyvumo 
gerinimas pasitelkiant IKT.  
 

2016 m. lapkričio 14–20 d. visoje Lietuvoje vyko Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos 
organizuota tradicinė Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“. Iniciatyvą kasmet Europoje 
organizuoti suaugusiųjų švietimo savaites remia UNESCO. 
 

Sekretoriatas, bendradarbiaudamas su Vytauto Didžiojo universitetu, pateikė Lietuvos atsakymą 
2016 m. UNESCO vykdant apžvalgą apie atvirųjų mokymosi šaltinių reglamentavimą, plėtotę ir kt.  
 

2017 m. balandžio 30 d. Vytauto Didžiojo universitetas pateikė steigiamos UNESCO medijų ir 
informacinio raštingumo įtraukiose žinių visuomenėse katedros paraišką dalyvauti UNESCO UNITWIN tinkle. 
Sulaukus UNESCO ekspertų pastabų, paraiška buvo koreguojama. Laukiama galutinio atsakymo dėl UNESCO 
katedros statuso suteikimo. 
 

Švietimo ir mokslo ministerija dalyvavo UNESCO Statistikos instituto inicijuotose interneto 
konsultacijose dėl naujų indikatorių, statistinių metodų ir stebėsenos priemonių 4-o DVT pasiekimo 
pažangai matuoti.  
 

Sekretoriatas kartu su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru pateikė pastabas dėl UNESCO 
VT 203-iojoje sesijoje svarstyto 2015 m. Rekomendacijų dėl suaugusiųjų mokymo ir švietimo įgyvendinimo 
stebėsenos mechanizmo kūrimo.  
 

Švietimo ir mokslo ministerija dalyvavo 2017 m. vykusiose konsultacijose dėl Pasaulinės aukštojo 
mokslo kvalifikacijų pripažinimo konvencijos. 
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2017 m. lapkričio 9 d. Kaune vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Atviras profesinis 
bendradarbiavimas atvirajam mokymuisi“, kurios tikslas buvo aptarti atviro profesinio bendradarbiavimo 
iššūkius bei siekti nacionalinių, regioninių ir europinių iniciatyvų ir programų, profesinių asociacijų sinergijos 
bei švietimo ir verslo partnerystės skatinimo atvirajam mokymuisi, Nacionalinės komisijos generalinė 
sekretorė A. Junevičienė sakė sveikinimo kalbą bei dalyvavo viešoje ekspertų diskusijoje „Švietimo 
atvėrimas įvertinant kokybę, pasiekiamumą ir lankstumą“. Konferenciją organizavo Vytauto Didžiojo 
universitetas, Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklas (EDEN), UNESCO Švietimo informacinių 
technologijų institutas (UNESCO IITE) ir Švietimo ir mokslo ministerija. Viename iš konferencijos seminarų 
buvo pristatyta Nacionalinės komisijos ir Neformaliojo ugdymo asociacijos įgyvendinamo projekto „Atvirų 
skaitmeninių ženkliukų standarto integravimas į ASPnet mokyklas Lietuvoje“ patirtis ir rezultatai.  
 

Lietuva dalyvauja UNESCO Pasaulinėje suaugusiųjų švietimo ir mokymo stebėsenoje (Global Report 
on Adult Learning and Education, GRALE), periodiškai (kas trejus metus) vykdomoje įgyvendinant 6-osios 
Tarptautinės suaugusiųjų švietimo konferencijos Beleme (2009) Veiksmų planą. 2019 m. planuojama 
parengti ir išleisti GRALE-4, Lietuvos atsakymą koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerijos paskirta 
nacionalinė koordinatorė – Neformaliojo švietimo skyriaus vyr. specialistė dr. Dalia Šiaulytienė.  
 

2017 m. Sekretoriato kultūros bei švietimo ir mokslo programų vadovės dalyvavo Kultūros 
ministerijos inicijuotoje darbo grupėje dėl kultūros edukacijos priemonės LR Vyriausybės programoje 
„Ugdymo kultūra ir menu priemonių formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijose, įtraukiant kultūros 
įstaigas, nevyriausybines organizacijas ir aukštąsias mokyklas, sukūrimas ir įgyvendinimas“. 
 

Sekretoriatas pateikė savo pastabas ES valstybių narių UNESCO nacionalinių komisijų inicijuotose 
interneto konsultacijose dėl Rekomendacijų dėl socialinio įtrauktumo ir bendrų vertybių formaliojo ir 
neformaliojo švietimo priemonėmis turinio.  
 

Lietuvos kultūros tarybos pavasario ir rudens finansavimo konkursui Sekretoriatas pateikė 2 projektų 
paraiškas:  

1) „Skaitmeninės mokymo priemonės ,,Pasaulio paveldas jaunimo rankose“ leidyba ir sklaida“ 
projekte buvo numatyta atnaujinti 2006 m. išleistą mokymo vadovą perkeliant jį į skaitmeninę erdvę ir 
papildant rekomendacijomis mokytojams, kaip integruoti temų aspektus į formaliojo ir neformaliojo 
ugdymo turinį, pamokų planais, užduotimis, testų pavyzdžiais, naudingomis nuorodomis, filmuota 
medžiaga, UNESCO Pasaulio paveldo centro sukurta edukacine medžiaga, taip pat numatyta galimybė 
elektroninėje erdvėje palikti savo gerosios patirties pavyzdžius. Finansavimas nebuvo gautas. Ateityje bus 
ieškoma kitų būdų projektui įgyvendinti. 
 2) Projekto „Lietuvos vertybės UNESCO sąrašuose“ tikslas – sukurti ir įrengti ekspozicinį stendą 
Valstybės pažinimo centre, pristatantį ir aktualizuojantį 11 į UNESCO sąrašus ir registrus įrašytų Lietuvos 
kultūros, gamtos ir dokumentinio paveldo vertybių. Projektas inicijuotas bendradarbiaujant su Vilniaus 
dailės akademijos Grafinio dizaino katedra ir Valstybės pažinimo centru. Finansavimas nebuvo skirtas. 
Tačiau projektą planuojama tęsti: 2018 m. pradžioje Vilniaus dailės akademijos studentai ir dėstytojai 
pristatys 8 ekpozicinio stendo koncepcijas, kurios vėliau bus eksponuojamos Nacionalinės komisijos 
galerijoje. Papildyta projekto paraiška pakartotinai bus pateikta 2018 m. finansavimo konkursui. 
 

Nacionalinė komisija išplatino informaciją: apie galimybę teikti paraiškas UNESCO tarptautiniam 
raštingumo prizui; kvietimą teikti paraiškas UNESCO ir Japonijos darnaus vystymosi švietimo 
apdovanojimui, kuris skiriamas trims geriausiems darnaus vystymosi švietimo projektams; apie galimybę 
dalyvauti Japonijos Goi taikos fondo organizuojamame Tarptautiniame jaunimo esė konkurse.  
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VI. MOKSLAS 
 

6.1 UNESCO programa „Žmogus ir biosfera“ 
 

2016 m. kovo 12–19 d. Nacionalinės komisijos sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė 
L. Bugailiškytė-Lideikienė dalyvavo Limoje (Peru) vykusiame 4-ajame Pasauliniame UNESCO programos 
„Žmogus ir biosfera“ biosferos rezervatų (MAB) kongrese ir UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ 
tarptautinės koordinacinės tarybos 28-ojoje sesijoje. Pasaulinio susitikimo tema buvo glaudžiai susijusi DVT 
ir Paryžiaus klimato susitarimo temomis: darnaus vystymosi švietimas, saugomų gamtinių vietovių 
ekonominis gyvybingumas, biologinė įvairovė, klimato kaita, gamtinių išteklių apsauga ir tvarus naudojimas 
ir kt. Susirinkę ekspertai diskutavo apie pasiektą pažangą, kliūtis bei iššūkius, susijusius su biosferos 
rezervatų programos plėtra, ir kūrė naują programos ateities viziją. Priimta Limos deklaracija ir 2016–2025 
m. Limos veiksmų planas biosferos rezervatams taps programos gairėmis ateinantiems dešimčiai metų. 
Limos deklaracijoje kaip tik ir aptariamos ir stiprinamos sąsajos tarp biosferos rezervatų programos, 
„Darbotvarkės 2030“ bei Susitarimo dėl klimato kaitos, pasiekto Paryžiuje 2015 m. pabaigoje. Kongreso 
dalyviai sutarė dėl platesnio ir aktyvesnio vietos bendruomenių vaidmens biosferos rezervatų valdyme, dėl 
būtinybės glaudinti partnerystę tarp mokslininkų ir politikų, nacionalinės ir vietos valdžios institucijų, 
viešojo ir privataus sektorių veikėjų, įtraukti piliečių grupes ir organizacijas, ypač vietos ir jaunimo 
bendruomenes, bei skatinti jų bendradarbiavimą su mokslo institucijomis – universitetais ir tyrimų centrais.  
 

2017 m. spalio 27 d. Nacionalinės komisijos sekretoriatas informavo Lietuvos nacionalinio MAB 
komiteto pirmininką Žuvinto biosferos rezervato direktorių Arūną Pranaitį apie galimybę teikti paraišką 
tradiciniam Michele Batisse biosferos rezervatų valdymo konkursui.  
 

Sekretoriatas išplatino informaciją apie galimybę dalyvauti MAB programos skelbiamame 
kasmetiniame pasauliniame MAB Jaunųjų mokslininkų konkurse, kurio metu kompetentinga komisija 10-
čiai jaunųjų mokslininkų iš viso pasaulio skiria premijas jų moksliniams tyrimams gamtos mokslų srityje. 
Lietuvos mokslininkai savo kandidatūrų nepateikė.  
 

Aplinkosaugos specialistė Aistė Balevičiūtė 2017 m. rugsėjo 18–27 d. dalyvavo Italijos Po deltos 
biosferos rezervate organizuotame 1-ajame MAB jaunimo forume. 276 delegatai iš 84 valstybių, dirbantys 
arba gyvenantys biosferos rezervatuose, diskutavo bioįvairovės išsaugojimo ir darnaus vartojimo 
klausimais.  
 

6.2 Darnos mokslas 
 

2016 ir 2017 m. tęsėsi bendradarbiavimas Vidurio ir Rytų Europos regiono partnerystės darnos 
mokslo (Sustainability science) srityje. Iniciatyva, kilusi iš poreikio stiprinti, remti ir vienyti mokslo 
institucijas, dirbančias šia kryptimi, pradėta 2014 m. birželį vykusiame seminare Bratislavoje (Slovėnija). 
Partnerystės 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. Tvarumo mokslas – tai mokslas, kuris struktūriškai ir metodologiškai yra tinkamas spręsti 
didžiuosius iššūkius. Jis būtinas siekiant transformuoti mūsų visuomenes darnaus vystymosi link. Šis mokslas 
taip pat siekia transformuoti ir pačią mokslo sistemą, kad ji tarnautų tvarumo tikslui. Projekto iniciatyva 
tiesiogiai grindžiama JT DVT, glaudžiai siejasi su UNESCO Pasauliniu darnaus vystymosi švietimo veiklos 
planu. Vidurio ir Rytų Europos regiono partnerystės projekto įgyvendinimo priemonė – Vokietijos 
Luenebergo universiteto koordinuojamas regioninis tyrimų konsorciumas „Darnaus mokslo skatinimas 
Vidurio ir Rytų Europoje“, kuriuo siekiama telkti mokslininkus ir institucijas ir keisti valstybių mokslo 
politiką, siekiant studijas ir mokslo tyrimus orientuoti į darnų vystymąsi. Lietuvos atstovai konsorciume – 
Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos institutas. 

Konsorciume dalyvaujančio Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos instituto direktorius 
akad. prof. Jurgis Kazimieras Staniškis tapo Jungtinių Tautų Organizacijos paskirtos nepriklausomų ekspertų 



 33 

komandos, kuri kas ketverius metus rengs JT Pasaulinę darnaus vystymosi ataskaitą, nariu. Iš 15 ekspertų, 
atstovaujančių 193 JT valstybėms narėms, J. K. Staniškis yra vienintelis Rytų Europos regiono atstovas. JT 
telkia mokslo potencialą, kad būtų sekama JT suformuotų DVT iki 2030 m. įgyvendinimo eiga. Ataskaita bus 
rengiama kas ketverius metus. Pirmoji Darnaus vystymosi ataskaita, sekant JT DVT įgyvendinimą, bus 
publikuota 2019 m. pabaigoje. Joje bus integruotai pateikiamas mokslinis požiūris į darnaus vystymosi 
problematiką ekonominiu, aplinkosaugos ir socialiniu aspektais. Oficialiai ataskaita bus svarstoma JT 
Generalinės Asamblėjos sesijoje 2020 m. liepą, su ja galės susipažinti visų valstybių valdžios, verslo ir 
visuomenės atstovai. Tarpiniai rezultatai bus pristatomi JT aukšto lygio forumo kasmetiniuose 
susirinkimuose. Ataskaita siekiama sustiprinti mokslo ir politikos sąveiką bei sukurti mokslu pagrįstą 
priemonę, padėsiančią vyriausybėms priimti sprendimus dėl skurdo sumažinimo ir darnaus vystymosi 
politikos. 15 nepriklausomų ekspertų atstovauja platų mokslo sričių bei pasaulio regionų spektrui. 
 

2016 m. birželio–rugpjūčio mėn. Sekretoriatas kartu su Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija bei 
Jungtinių Tautų universiteto Regioniniu žinių centru įsitraukė į Vienos universiteto inicijuoto 6 metų 
trukmės projekto RISE, kuriuo metu butų sukurtas Vidurio ir Rytų Europos valstybių aukštojo mokslo ir 
partnerių institucijų konsorciumas, skirtas įgyvendinti vadinamųjų mokslo parduotuvių Science Shop tinklą, 
bendros paraiškos rengimą ES struktūrinių fondų HORIZONT programai. Paraiška buvo pateikta, bet 
finansavimas nebuvo gautas. 
 

6.3 LʹOréal–UNESCO Baltijos šalių stipendijų programa 
 

Nuo 1998 m. UNESCO ir L´ORÉAL fondas pagal programą „Mokslo moterims“ apdovanoja 
pasižymėjusias mokslininkes ir paremia jaunas talentingas tyrėjas iš viso pasaulio, kad įkvėptų naują 
mokslininkių kartą. Nuo programos pradžios paramą gavo mažiausiai 2 500 mokslininkių iš 112 šalių. Šis 
skaičius nuolat auga ir dėl nacionalinių bei regioninių stipendijų. 2017 m. „L’Oréal Baltic“, 
bendradarbiaudama su Estijos ir Lietuvos mokslų akademijomis bei Estijos ir Lietuvos nacionalinėmis 
UNESCO komisijomis, išplėtė nuo 2005 m. Latvijoje vykdomą „Mokslo moterims“ stipendijų programą į 
visas Baltijos šalis. 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos, Nacionalinės komisijos ir L’Oréal Baltic 
atstovams pasirašius bendradarbiavimo susitarimą dėl L’Oréal Baltic „Mokslo moterims“ stipendijų 
programos, Lietuvos mokslininkėms atsivėrė galimybė teikti paraiškas konkursui, kuriame vienai mokslų 
daktarei iki 40 metų amžiaus skiriama stipendija norimiems gyvybės mokslų arba medžiagotyros – 
medicinos, farmakologijos, biologijos, ekologijos, veterinarinės medicinos, žemės ūkio mokslų, 
miškininkystės, fizikos, chemijos ir naujų medžiagų kūrimo – sričių tyrimams savo šalyje atlikti. Mokslininkes 
vertina nacionalinės komisijos. 2017 m. paraiškų priėmimas vyko sausio 23–kovo 7 d.  

2017 m. gegužės 26 d. iškilmingoje ceremonijoje Latvijos mokslų akademijoje L‘Oréal-UNESCO 
programos „Mokslo moterims“ stipendija įteikta trijų Baltijos šalių jaunosioms mokslininkėms. 6 000 eurų 
dydžio stipendijas gavo penkios talentingos mokslininkės – Renatė Ranka, Jekaterina Ivanova ir Marina 
Sokolova iš Latvijos, Estijos mokslininkė Els Heinsalu ir Lietuvos mokslininkė dr. Urtė Neniškytė. 
Neuromokslininkės dr. U. Neniškytės atliekamas tyrimas siekia atskleisti tikslią neurologinio vystymosi ir 
neuropsichiatrinių ligų, pavyzdžiui, autizmo arba šizofrenijos, molekulinę priežastį.  
 Ceremonijos metu buvo pristatyta ir nauja kilnojamoji paroda „Mokslo moterims“, kurioje 
supažindinama su 2017 m. laureatėmis. Paroda keliavo po visas Baltijos valstybes, Lietuvoje buvo 
eksponuojama Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Farmacijos fakultete. Dr. U. Neniškytės iniciatyva surengtas mokslininkės paskaitų ciklas UNESCO ASP tinklo 
Lietuvos mokyklų mokiniams. 
 

2016 m. gegužės 26 d. Sekretoriatas išplatino L’Oréal–UNESCO programos „Mokslo moterims“ 
iniciatorių kvietimą akademinei bendruomenei jungtis prie manifesto „Mokslo moterims”, kuriuo siekiama 
atkreipti dėmesį į lyčių dalyvavimo moksle disproporcijas. Pasaulinė statistika rodo, kad mokslo tyrėjų 
moterys sudaro tik 28 proc., o tarp Nobelio mokslo premijos laureatų moterų yra tik 3 procentai. Šios 
iniciatyvos tikslas – didinti visuomenės supratimą apie moterų patiriamas kliūtis siekiant ilgalaikės 
mokslinės karjeros ir imtis veiksmų, kurie lemtų pokyčius. Manifeste iškelti 5 siekiai: drąsinti mergaites 
svarstyti ir rinktis mokslinės karjeros galimybę; ardyti kliūtis, trukdančias mokslo moterims tęsti ilgalaikę 
karjerą mokslo tyrimų srityje; prioritetizuoti moterų priėmimą į aukštas ir vadovaujančias pozicijas mokslo 
institucijose; plačiai skleisti žinią apie mokslo moterų indėlį į mokslo pažangą ir visuomenės gerovę; 
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užtikrinti lyčių lygias galimybes per dalyvavimą ir vadovavimą moksliniams renginiams ir taryboms; skatinti 
mentorystės ir tinklaveikos programas jaunoms mokslininkėms siekiant padėti joms planuoti ir plėtoti jų 
lūkesčius atitinkančią mokslinę karjerą. 
 

6.4 Kita veikla mokslo srityje 
 

Sekretoriatas išplatino UNESCO parengtą periodinę 2017 m. Vandens ataskaitą (Water Report, 2017); 
informaciją apie skelbiamą Carlos J. Finlay UNESCO apdovanojimo už nuopelnus mikrobiologijoje konkursą; 
kvietimą teikti paraiškas UNESCO stipendijų programos jaunųjų mokslininkų atliekamiems tyrimams „Žalioji 
chemija – gyvybei“ trečiajame kvietime; informaciją apie galimybę studentų asociacijoms dalyvauti UNESCO 
Teherano biuro ir Irano mokslo, tyrimų ir technologijų ministerijos 2017 m. rugsėjo 24–26 d. 
organizuojamame Harkat mokslo ir technologijų festivalyje.  
 

Sekretoriatas išplatino kvietimą filmų kūrėjams nuo 14 iki 35 metų amžiaus dalyvauti 
„Connect4Climate“ iniciatyvos organizuotame Pasauliniame videofilmų klimato kaitos tema konkurse 
(#Film4Climate Global Video Competition) – pateikti savo kūrinį – socialinės reklamos filmuką (iki 1 min 
trukmės) arba trumpą videofilmą (1–5 min trukmės) kovos su klimato kaita tema. Konkurso komisiją 
sudaro 18 garsių pasaulio kino režisierių, prodiuserių, kritikų, vadovaujamų režisieriaus Bernardo Bertolucci. 
Kūrinius buvo galima pateikti internetu iki 2016 m. rugsėjo 15 d. 
 

UNESCO tarptautinės hidrologijos programos (International Hydrological Programme; IHP) 
nacionalinis koordinatorius prof. dr. Arvydas Povilaitis prisijungė prie programos inicijuotos ir 2017 m. 
sausio 31 d. startavusios Vandens informacijos tinklo sistemos – atvirosios prieigos interaktyvios duomenų 
bazės, kurioje bus kaupiama ir nuolat atnaujinama informacija reikalinga valstybėms narėms, sprendimų 
priėmėjams ir kitiems veikėjams, turintiems vandens išteklių valdymo galią. Platforma pasitarnaus kaip 
priemonė 6-o DVT įgyvendinimui ir pažangos stebėsenai.  
 

2017 m. lapkričio 7–11 d. Jordanijoje vykusiame Pasauliniame mokslo forume dalyvavo Lietuvos 
mokslo tarybos mokslinė sekretorė Reda Cimmperman. UNESCO, Tarptautinės mokslo tarybos ir Vengrijos 
mokslų akademijos organizuotas forumas suteikė galimybę mokslo bendruomenėms diskutuoti apie ateities 
mokslo kryptis, stiprinti mokslo vertybinę dimensiją skatinant pozityvią kaitą, ieškant sąsajų su 
„Darbotvarke 2030“.  
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VII. SOCIALINIAI IR HUMANITARINIAI MOKSLAI 
 

7.1 UNESCO socialinių ir humanitarinių mokslų srities dokumentų atnaujinimas 
 

2016–2017 m. vyko kelių UNESCO socialinių ir humanitarinių mokslų srities dokumentų kūrimo ir 
atnaujinimo procesas, kuriame dalyvavo Nacionalinės komisijos sekretoriato, ministerijų, akademinių 
institucijų atstovai. Šių dokumentų kūrimo pažanga pristatyta UNESCO GK 39-osios sesijos metu. 
 

Neįpareigojanti deklaracija dėl etinių principų, susijusių su klimato kaita 
 
 Pasiūlymas UNESCO rengti Neįpareigojančią deklaraciją dėl etinių principų kovoje prieš klimato kaitą 
pirmą kartą buvo pateiktas UNESCO VT 199-ojoje sesijoje. Nepaisant LR aplinkos ministerijos, taip pat kelių 
kitų valstybių, ypač Vokietijos, išsakytos dvejonės dėl tokio dokumento tikslingumo, grindžiant tuo, kad 
etniniai principai, susiję su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie klimato kaitos yra detaliai išdėstyti 
2015 m. gruodžio 12 d. patvirtinto JT Bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus klimato kaitos 
susitarimo ir Sprendimo 1/CP.21 bendrosiose nuostatose („Šalių konferencija pripažindama, kad klimato 
kaita yra bendras žmonijos rūpestis, kad Šalys su klimato kaita turėtų kovoti gerbdamos ir užtikrindamos 
žmogaus teises, teisę į sveikatą, čiabuvių tautų, vietos bendruomenių, migrantų, vaikų, neįgaliųjų, 
pažeidžiamų asmenų teises, teisę į vystymąsi, lyčių lygybę, moterų įgalėjimą, vienodas sąlygas visoms 
kartoms ir atsižvelgdamos į savo atitinkamus įsipareigojimus;“), UNESCO VT pritarė tokio dokumento 
reikalingumui ir inicijavo deklaracijos projekto rengimą. 2017 m. gegužės 4 d. UNESCO Generalinės 
direktorės kreipimusi valstybės narės buvo kviečiamos siūlyti kandidatūras į UNESCO ad hoc ekspertų grupę 
Deklaracijai dėl etinių principų, susijusių su klimato kaita, parengti. Sekretoriatas kreipėsi į Aplinkos 
ministeriją informuodamas apie šį kvietimą, tačiau ministerija, įvertinusi reikalavimus darbo grupės 
ekspertams parengti deklaracijos veiklos prioritetus, informavo, kad galimybių deleguoti Aplinkos 
ministerijos specialistų, atsakingų už klimato kaitos klausimus, į minėtą darbo grupę neturi. Darbo grupė 
parengė preliminaraus deklaracijos teksto projektą, kuris buvo platinamas valstybėms su prašymu pateikti 
komentarus. Konsultuodamasis su Aplinkos ministerijos specialistais ir Vilniaus universiteto mokslininkais, 
Nacionalinės komisijos sekretoriatas UNESCO pateikė Lietuvos pastabas. 2017 m. birželio 27–30 d. UNESCO 
organizuotas ekspertų susitikimas, kuriame parengtas galutinis deklaracijos teksto projektas. Jis pristatytas 
UNESCO GK 39-ojoje sesijoje.  
 

7.2 Mokslo ir technologijų etika. Bioetika 
 

Sekretoriatas nurodė Lietuvos bioetikos komitetą kaip nacionalinį koordinatorių UNESCO ir 
nevyriausybinės organizacijos (Human Variome Project International, HVPI) nuo 2011 m. įgyvendinamoje 
programoje, kuria siekiama sukurti nemokamą ir atvirą informacijos apie genomo variacijas saugyklą, kuri 
būtų nepaprastai vertinga tyrėjams ir sveikatos specialistams visame pasaulyje. Abi organizacijos subūrė dvi 
tarptautines ekspertų komandas, kurioms pavesta išanalizuoti politinę aplinką, susijusią su žmogaus 
genomo informacijos rinkimo standartais ir reguliavimu valstybėse narėse ir parengti rekomendacijas 
valstybėms, kaip stiprinti reguliavimą šioje srityje. Sekretoriatas kreipėsi į Vilniaus universiteto ligoninės 
Santaros klinikų Medicininės genetikos centrą persiųsdamas UNESCO kvietimą įsijungti į šią iniciatyvą. Nuo 
2015 m. UNESCO, „Global Variome“ ir Pasaulinio genomikos ir sveikatos aljanso vykdoma žmogaus 
genetikos tyrimo iniciatyva „Krūties vėžio iššūkis“ (The Breast Cancer Challenge) yra susijusi su moterų 
sveikata. Iniciatyva siekiama rinkti duomenis apie BRCA genetines variacijas ir klinikinius požymius 
skirtingose populiacijose, kad sutelktų išsamesnes žinias, geresnes diagnozavimo ir prevencijos galimybes. 
 

2016 m. kovo 17–18 d. Berlyne (Vokietija) vykusiame Pasauliniame nacionalinių etikos / bioetikos 
komitetų vadovų 11-ajame susitikime, organizuotame Vokietijos etikos tarybos kartu su Pasaulio sveikatos 
organizacija (World Health Organisation, WHO) ir UNESCO, Lietuvai atstovavo Lietuvos bioetikos komiteto 
pirmininkas prof. dr. E. Gefenas. Susitikimo tema „Pasaulio sveikata, pasaulio etika, pasaulio teisingumas“ 
atspindėjo renginio tikslą suburti viso pasaulio nacionalinių etikos / bioetikos komitetų atstovus diskusijai 
apie šiuolaikinius bioetikos iššūkius, suteikti konsultacinę paramą valstybėms, kuriančioms nacionalines 
bioetikos institucijas ir teisinę reguliavimo sistemą, siekti sutarimo pasaulinės svarbos bioetikos klausimais.  
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2016 m. rugsėjo 14 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje Lietuvos bioetikos komiteto pirmininkas prof. 
dr. E. Gefenas, einantis ir Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto pirmininko pareigas, dalyvavo Tarptautinio 
bioetikos komiteto 23-iojoje sesijoje, jungtinėje Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto ir Tarptautinio 
bioetikos komiteto sesijoje ir Neeilinėje Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto sesijoje. Bendrose sesijose 
buvo aptarta UNESCO bioetikos ir mokslo etikos programos įgyvendinimo ataskaita, Rekomendacijos dėl 
mokslo tyrėjų statuso (1974) atnaujinimas, taip pat bioetikos atsakas pabėgėlių krizei, asmens sveikatos 
duomenų apsaugos temos, etiniai klausimai, susiję su vandens ištekliais bei robotika. Rugsėjo 15 d. vyko 
neeilinė UNESCO Pasaulinės mokslo žinių ir technologijų etikos komisijos 9-oji sesija. 
 

2017 m. birželio 19–20 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vykusioje Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto 
10-ojoje sesijoje dalyvavo Lietuvos bioetikos komiteto pirmininkas prof. dr. E. Gefenas. Aptartos dvi 
svarbiausios 2016–2017 m. Tarptautinio bioetikos komiteto veiklos temos – bioetikos atsakas pabėgėlių 
krizei ir asmens sveikatos duomenų apsaugos etiniai klausimai.  
 

7.3 Fizinė kultūra, sportas, antidopingas 
 

2016 m. balandžio 6 d. Sekretoriatas išplatino UNESCO kvietimą minėti Tarptautinę sporto vystymuisi 
ir taikai dieną ir pristatė UNESCO inicijuotą virtualią kampaniją, skirtą skatinti sporto vaidmenį ugdant 
vertybes. Teigiama, kad sportas gali būti svarbia priemone nugalėti stereotipus, ugdyti įtraukią ir pilietišką 
visuomenę, ir prie to gali prisidėti sporto vertybių – lygiateisiškumo, įtraukimo, pagarbos ir teisingumo – 
diegimas mokymo programoje. UNESCO pristatė sporto vertybes iliustruojantį animacinį vaizdo filmą 
(https://youtu.be/K4mhtXPVAI0), fotografijų albumą, išryškinantį sporto vertybių galią pasaulio regionuose 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002443/244344m.pdf), ir specialiai sukurtą interneto svetainę. 
 

Sekretoriatas Kūno kultūros ir sporto departamentui prie LR Vyriausybės persiuntė Pasaulinės 
antidopingo agentūros siūlomus Draudžiamųjų preparatų sąrašo ir Medikamentų vartojimo gydymui išimčių 
užtikrinimo standartų pataisymus (papildymus). 2016 ir 2017 m. pataisymai įsigaliojo. 
 

2017 m. birželio 26 d. Kūno kultūros ir sporto departamentas pateikė Lietuvos duomenis periodinei 
Tarptautinės konvencijos prieš dopingą sporte įgyvendinimo stebėsenai „AD Logic“.  
 

2017 m. rugsėjo 25–26 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vykusioje Tarptautinės konvencijos prieš 
dopingo vartojimą sporte šalių konferencijos 6-ojoje sesijoje dalyvavo Kūno kultūros ir sporto 
departamento generalinis direktorius Edis Urbanavičius ir VšĮ Antidopingo agentūros direktorė Kristina 
Jagminienė. 
 

2017 m. UNESCO GK 38-ojoje sesijoje patvirtinta atnaujinta Tarptautinė fizinio ugdymo, fizinio 
aktyvumo ir sporto chartija (2015). Sekretoriato ir Kūno kultūros ir sporto departamento rūpesčiu chartija 
išversta į lietuvių kalbą. 
 

Elektroninė antidopingo mokymo priemonė 
 

2016 m. sausio 29 d. Sekretoriatas suinteresuotoms institucijoms išplatino kvietimą teikti projektų 
paraiškas finansinei paramai iš UNESCO Dopingo nevartojimo fondo. Įgyvendindama Tarptautinės 
konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte nuostatas, UNESCO 2008 m. įkūrė Dopingo nevartojimo fondą 
padėti Konvencijos šalims kurti ir įgyvendinti efektyvias programas prieš dopingo vartojimą sporte. Fondą 
sudaro Konvencijos valstybių, UNESCO valstybių narių, kitų JT organizacijų, privačių ir visuomeninių 
institucijų bei individualių asmenų įnašai. Prašymus dėl finansinės paramos iš šio fondo gali teikti tik 
Konvencijos valstybės narės per savo šalių nacionalines UNESCO komisijas.  
 2015 m. konkursui buvo pateiktas Lietuvos antidopingo agentūros parengtas projektas, jam 
įgyvendinti buvo skirta 18 100 eurų. Sukurta ir 2016 m. pabaigoje pristatyta elektroninė mokymosi 
platforma „Be dopingo“ (www.bedopingo.lt), skirta visų amžiaus grupių bei profesionalumo lygių 
sportininkams, jų treneriams, tėvams, aptarnaujančiam personalui ir mokytojams. Šios platformos tikslas – 
paprastai ir patraukliai pateikti informaciją apie dopingo prevenciją ir žalą, teisės aktus, sankcijas ir kitą 
aktualią informaciją. Elektroninė mokymo priemonė kurta remiantis 2015 m. priimto Pasaulinio antidopingo 
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kodekso 18 straipsniu, kuriame akcentuojamos dopingo vartojimo sveikatos, socialinės ir ekonominės 
pasekmės, švaraus žaidimo ir sportinės dvasios svarba, atletų sprendimų priėmimo valia, taip pat 
ekonominis spaudimas vartoti dopingą. Kuriant svetainę daug dėmesio skirta ne tik priežasčių analizei, bet 
ir visai sportininką supančiai aplinkai, prevencinei veiklai, vienijančiai ne tik pačius sportininkus, bet ir 
sporto federacijas, trenerius, tėvus. Stiprindama savo švietimo programas, Lietuvos antidopingo agentūra 
remiasi idėja, jog būtina sujungti teorines ir praktines žinias. Platforma buvo kuriama bendradarbiaujant su 
Nacionaline komisija, kitų šalių nacionalinėmis antidopingo agentūromis, Lietuvos ir užsienio mokslininkais.  

 
7.4 Jaunimas 

 
Sekretoriatas išplatino kvietimą dalyvauti Azijos ir Europos fondo (Asia-Europe Foundation; ASEF) 

organizuotuose projektuose studentų mobilumo ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo srityse. Programa 
vykdoma nuo 1997 metų. 2017 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn., pažymint 20-ąsias programos metines, ASEF 
organizavo 2 savaičių edukacinę kelionę „Vartai į Aziją ir Europą: žeme, vandeniu, oru“ traukiniu 
studentams ir jauniesiems specialistams per Kinijos, Mongolijos ir Rusijos Federacijos valstybių teritorijas. 
 

2016 m. spalio 30 d. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
pateikė atsakymus į klausimyną UNESCO vykdomai tarptautinei nacionalinių agentūrų, atsakingų už 
jaunimo politikos planavimą ir įgyvendinimą, pajėgumų apžvalgai. Tai viena iš 2014–2021 m. jaunimo 
įgalinimo strategijos įgyvendinimo priemonių. Duomenys renkami siekiant išsiaiškinti globalios techninės 
pagalbos produktų poreikį ir geriau pasirengti tokią pagalbą teikti valstybių vyriausybėms. 
 

2016 m. gruodžio 9–10 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje Europos ir arabų dialogo iniciatyvoje 
dalyvaujančių nacionalinių UNESCO komisijų tinklas ir „MBI Al Jaber“ fondas organizavo susitikimą, kuriame 
buvo apžvelgtos prieš 15 metų pradėtos iniciatyvos Europos ir arabų regionų bendradarbiavimui skatinti 
patirtys ir pristatyta naujos jaunųjų asmenybių programos strategija kultūros paveldo, švietimo ir medijų 
srityse. Konferencijoje dalyvavo apie 150 dalyvių. Jaunųjų asmenybių programos dalyviai atrenkami už jų 
įdirbį tarpkultūrinio ugdymo, tolerancijos, projektų su arabų šalimis ir pan. srityse. Lietuvai susitikime 
atstovavo Sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė L. Bugailiškytė-Lideikienė.  
 

7.5 Kita veikla socialinių ir humanitarinių mokslų srityje 
 

2017 m. gegužės 22 d. Sekretoriatas kartu su Lietuvos mokslo taryba pateikė Lietuvos atsakymą 
UNESCO dėl Rekomendacijos dėl mokslo tyrėjų statuso (1974) įgyvendinimo stebėsenos. Šio proceso 
rezultatas – 2016–2017 m. laikotarpį apžvelgianti pasaulinė ataskaita, 2017 m. pateikta vertinti UNESCO GK.  
 

Nacionalinė komisija įsitraukė į Nacionalinės pabėgėlių integracijos vertinimo mechanizmo 
stebėsenos koalicijos veiklą, kurią koordinuoja VšĮ „Diversity Development Group“. Bendradarbiaujant su 
Sekretoriatu 2017 m. vasario 22 d. Vilniuje surengtas ekspertų seminaras „Rimtas požiūris į pabėgėlių 
integraciją Europoje: Nacionalinio integracijos vertinimo mechanizmas“, siekiant pristatyti projektą ir 
aptarti galimas bendras palaikymo strategijas, susijusias su Lietuvoje prieglobstį gavusių užsieniečių 
integracijos politikos kūrimu bei įgyvendinimu, kurios padėtų sukurti efektyvų pabėgėlių integracijos 
mechanizmą Lietuvoje.  
 

2016–2017 m. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kilnaus sportinio elgesio komitete Nacionalinei 
komisijai atstovavo Sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė L. Bugailiškytė-Lideikienė.  
 

2016 m. gruodžio 15 d. Sekretoriatas, bendradarbiaudamas su Kultūros ministerija, Tautinių mažumų 
departamentu, Socialinės apsaugos ministerija, UNESCO Statistikos institutui pateikė Lietuvos apžvalgą apie 
tarpkultūrinio dialogo programas. 
 

Sekretoriatas išplatino UNESCO kvietimą teikti paraiškas UNESCO/Bilbao prizui už žmogaus teisių 
kultūros skatinimą; UNESCO-Madanjeet Singh apdovanojimui už tolerancijos ir neprievartos skatinimą; 
UNESCO-UNAM Jaime Torres Bodet apdovanojimui už išskirtinius nuopelnus skatinant visuomenės raidą 
per meninę kūrybą, ugdomąją ir mokslinę veiklą socialinių ir humanitarinių mokslų srityse.  
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VIII. KULTŪRA 
 

8.1. Kultūros paveldas 
 

8.1.1 Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija (1972) 
 

Į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytos keturios Lietuvos vertybės: Vilniaus istorinis centras 
(1994), Kuršių nerija (kartu su Rusijos Federacija, 2000), Kernavės archeologinė vietovė (2004) ir Struvės 
geodezinis lankas (kartu su 9 valstybėmis, 2005). Preliminariajame sąraše yra Trakų istorinis nacionalinis 
parkas. 2017 m. į jį buvo įrašytas Kauno modernizmo istorinis urbanistinis kraštovaizdis.  

 
2016 m. kovo 14–18 d. Nacionalinės komisijos sekretoriato paveldo programų vadovė 

R. Vaičekonytė-Kepežinskienė dalyvavo ICOMOS bandomuosiuose kursuose „Paveldas ir teisės: žmogaus 
teisės ir paveldo valdymo gebėjimų stiprinimas“ (Oslas, Norvegija), kurie organizuoti kartu su Oslo 
universiteto Žmogaus teisių centru bei Aplinkos ir klimato ministerija. Dalyvavo Skandinavijos ir Baltijos 
šalių patariamųjų UNESCO organizacijų nariai, pasaulio paveldo valdytojai, kiti kandidatai, turintys darbo 
patirties valdant pasaulio paveldą. Pagrindinis kursų tikslas – įtvirtinti sistemines žinias bei jų pritaikymą, 
susijusį su tarptautinės žmogaus teisės integravimu į Pasaulio paveldo ir kitų žinomų kultūros ir paveldo 
konvencijų valdymą, atsižvelgiant į specifinius UNESCO reikalavimus nominacijoms ir pasaulio paveldo 
vietovės valdymui. R. Vaičekonytė-Kepežinskienė skaitė pranešimą „Pasaulio paveldo vietovės Kuršių 
nerijos kultūrinio identiteto išsaugojimas. Vietos bendruomenės vaidmuo“.  
 

2016 m. gruodžio 9 d. Sekretoriatas surengė Lietuvos pasaulio paveldo vertybių vietos valdytojų 
susitikimą dėl 2015 m. periodinės ataskaitos rezultatų. Pasaulio paveldo centras parengė ir išplatino 
Helsinkio plano stebėsenos apžvalgos (Helsinki Action Plan Monitoring Survey) klausimyną, kuriuo kvietė 
Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos (toliau šiame skyriuje – Konvencija) šalis įvertinti 
savo pastangas valdyti ir prižiūrėti pasaulio paveldo vertybių išskirtinę vertę ir apžvelgti apsaugos, valdymo, 
komunikacijos, sklaidos aspektus.  
 

2017 m. gegužės 22–23 d. Belgrade (Serbija) Sekretoriato paveldo programų vadovė R. Vaičekonytė-
Kepežinskienė dalyvavo Pirmajame Kinijos–Centrinės ir Vidurio Europos šalių kultūros paveldo forume 16+1 
ir skaitė pranešimą „Vietos bendruomenių vaidmuo saugojant Kuršių nerijos, pasaulio paveldo vietovės, 
kultūrinį identitetą“. Renginys skirtas skatinti kultūros paveldo mainus ir didinti skirtingų sričių kultūrines 
iniciatyvas per Kinijos ir Vidurio ir Rytų Europos šalių tarptautinio bendradarbiavimo mechanizmą, įtvirtintą 
2012 m. balandžio mėn. , 16+1 formatu. (Daugiau informacijos: http://cultureheritage16plus1.rs/en) 

 
2017 m. spalio 5–6 d. Liubeke (Vokietija) vyko Europos pasaulio paveldo asociacijų 3-iasis susitikimas, 

kurį organizavo Vokietijos pasaulio paveldo miestų asociacija, Vokietijos nacionalinė UNESCO komisija, 
bendradarbiaudamos su Liubeko miesto taryba. Susitikimo tikslas – plėsti ir stiprinti Europos pasaulio 
paveldo asociacijos tinklą, pristatyti gerosios praktikos pavyzdžius, siekiant įgyvendinti Konvencijos 
nuostatas Europos pasaulio paveldo vietovėse. Buvo išskirtos trys pagrindinės diskusijų temos: 
tarpvalstybinė pasaulio paveldo apsauga ir valdymas, pasaulio paveldo ir tvaraus turizmo plėtros sinergija, 
pasaulio paveldo vertybių sąsajos ir pasitelkimas susitikimams bei ir mokymuisi. Susitikime dalyvavo 
Sekretoriato paveldo programų vadovė R. Vaičekonytė-Kepežinskienė. (Daugiau informacijos: 
http://www.whmeeting-luebeck2017.de/en) 

 
Konvencijos šalių 21-oji generalinė asamblėja 

  
Konvenciją yra pasirašiusios 193 valstybės, jos kas dvejus metus renkasi į generalinę asamblėją, 

kuri rengiama UNESCO GK eilinės sesijos metu. Pagrindinis generalinės asamblėjos tikslas yra Pasaulio 
paveldo komiteto rinkimai, Pasaulio paveldo fondo biudžeto bei strateginių veiksmų dėl pasaulio 
paveldo programinio įgyvendinimo sprendimų priėmimas. Joje taip pat pateikiama Pasaulio paveldo 
komiteto dvejų metų ataskaita, paskelbiama ateinančių metų Pasaulio paveldo komiteto sesijai 
pirmininkausianti šalis. UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 42-oji sesija 2018 m. vyks Bahreine, kuris jai 
ir pirmininkaus. 
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2017 m. lapkričio 14–15 d. Paryžiuje (Prancūzija) įvyko Konvencijos šalių 21-oji generalinė 

asamblėja. Atsižvelgiant į jos darbotvarkę buvo aptarti ir priimti šie sprendimai: 
1) Pasaulio paveldo komiteto rinkimai (WHC/17/21.GA/5, WHC/17/21.GA/INF.5A, 

WHC/17/21.GA/INF.5B).  
2017 m. ketverių metų kadencija baigėsi Kroatijos, Suomijos, Jamaikos, Kazachstano, Libano, 

Peru, Filipinų, Lenkijos, Portugalijos, Pietų Korėjos, Turkijos, Vietnamo šalims. Patvirtinta 12 Pasaulio 
paveldo komiteto narių, atstovausiančių Australijai, Bahreinui, Bosnijai ir Hercegovinai, Brazilijai, Kinijai, 
Gvatemalai, Vengrijai, Kirgiztanui, Norvegijai, Sent Kitsui ir Neviui, Ispanijai ir Ugandai. Pasaulio paveldo 
komiteto mandatas pirmą kartą suteiktas Bosnijos ir Hercegovinos, Gvatemalos, Kirgiztano, Sent Kitso ir 
Nervio, Ugandos šalims. Iš viso komitetą sudaro 21 narys. Atsižvelgiant į Konvencijos reikalavimus, 
komiteto narių rinkimai turi užtikrinti įvairių pasaulio regionų ir kultūrų atstovavimą. 

2) Finansinės ataskaitos. Pasaulio paveldo fondas (WHC/17/21.GA/6, WHC/17/21.GA/INF.6.Rev, 
WHC/17/21.GA/7, WHC/17/21.GA/INF.7, WHC/17/21.GA/8) 

Atsižvelgiant į Pasaulio paveldo fondo finansinį reglamentavimą generalinės asamblėjos metu 
pateikiama dvejų metų fondo ataskaita. Pagrindiniai klausimai:  

• Sparčiai mažėjantys Pasaulio paveldo fondo finansiniai pajėgumai. 2017 m. duomenimis, 
daugiau nei pusė Konvencijos šalių yra įsiskolinusios fondui. Ypač didelis JAV įsiskolinimas (2018 m. 
fondui bus skolinga 5 mln. JAV dolerių. JAV įmokų nemoka nuo 2011 m.). Palyginus 1996 ir 2016 m., 
situacija labai pakito. 1996 m. fondo, kurį sudarė 3,5 mln., ištekliai leido vienai vertybei skirti 6,9 tūkst. 
JAV dol., 2016 m. – tik 2,8 tūkst. JAV dolerių. Konvencijos šalys yra raginamos mokėti savanoriškus 
įnašus. 2017 m. duomenimis, 55 proc. juos yra sumokėjusios, 45 proc. – nepateikusios įmokų. Ši 
situacija stabdo pasaulio paveldo programų įgyvendinimą ir patariamųjų organizacijų funkcijas. Tačiau 
pagrindinė nuostata – 1 proc. privalomas įnašas į fondą – šiuo metu nesikeičia.  

• 2017 m. atliktas konsultacinis tyrimas dėl siūlymo pasaulio paveldo vertybių valdytojams / 
administruojantiems vertybę pateikti savo nuomonę dėl galimybės į fondą mokėti savanoriškas metines 
įmokas. 63 šalys pateikė savo atsakymus, 130 šalys tyrime nedalyvavo. Lietuva dalyvavo šiame tyrime, 
tik Kernavės archeologinės vietovės valdytojas teigiamai atsiliepė į pasiūlymą teikti savanoriškas įmokas.  

• Siekiant tvariai ir subalansuotai eksploatuoti fondo lėšas ir pritraukti papildomų finansinių 
išteklių, siūloma: visus svarbius renginius rengti Pasaulio paveldo komiteto sesijų metu, parengti 
savanoriškų fondo įmokų pritraukimo koncepciją, svarstyti galimybes pasaulio paveldo vertybes 
administruojančioms institucijoms teikti savanoriškas metines įmokas, sukurti internetines nuorodas, 
kurios suteiktų galimybę aukoti fondui, paremti Pasaulio paveldo centrą siekiant padidinti pajėgumus, 
sukurti efektyvią fondo komunikacijos strategiją, tam aktyviau įtraukti UNESCO 2-os kategorijos centrus, 
formuojant trumpalaikius, vidutinės trukmės ir ilgalaikius uždavinius, suburti neformalią išteklių 
mobilizavimo darbo grupę.  

3) Pasaulio paveldo konvencijos ateitis. Strateginio veiksmų plano 2012–2022 m. įgyvendinimo 
rezultatai ir perspektyva (WHC/17/21.GA/9) 

Šis dokumentas apibrėžia pasaulio paveldo išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimo tikslus, 
Pasaulio paveldo sąrašo patikimumo, reprezentatyvumo strateginius principus, paveldo apsaugos, 
valdymo ir išsaugojimo priemones, orientuotas į šiandienos ir ateities aplinkos, socialinius ir 
ekonominius poreikius.  

4) Pasaulio paveldas ir darnus vystymasis ( (WHC/17/21.GA/10) 
2015 m. 20-ojoje generalinėje asamblėjoje buvo patvirtintas (20 GA13) Strateginis dokumentas 

dėl darnaus vystymosi integravimo į Pasaulio paveldo konvencijos procesus perspektyvos (Policy 
Document for the integration of a sustainable development perspective into the processes of the World 
Heritage Convention), kuriuo Pasaulio paveldo centras ir valstybės narės raginamos tęsti konsultavimo 
procesą, kad dokumentas būtų praturtintas ir papildytas. Šiame strateginiame dokumente siekta 
suderinti UNESCO ir JT darnaus vystymosi politiką. Jo pagrindinis tikslas – panaudoti pasaulio paveldo 
potencialą, užtikrinant, kad pasaulio paveldo valdymas, išsaugojimas būtų suderintas su bendraisiais 
DVT. Vienas esminių pokyčių vykdant tokią politiką yra darnaus vystymosi aspektų integravimas į 3-ojo 
ciklo Pasaulio paveldo vertybių periodinės ataskaitos klausimyną (bus pateiktas 2022 m.). Generalinės 
asamblėjos metu buvo atkreiptas dėmesys, kad šiuo klausimu turėtų būti vykdomas efektyvus 
bendradarbiavimas su Konvencijos šalimis, siekiant stiprinti gebėjimus, vystyti bendrus projektus, 
plėtoti komunikaciją ir sklaidą šia tema bei siekti pritraukti lėšas platesniam pasaulio paveldo ir darnaus 
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vystymosi politikos integravimui. (Daugiau informacijos: http://whc.unesco.org/en/news/1748) 
 

Tarpvyriausybinio pasaulio paveldo komiteto sesijos 
 

Vienas iš pagrindinių Pasaulio paveldo komiteto tikslų yra vertinti pasaulio kultūros, gamtos ir 
mišraus paveldo vertybių, įrašytų į Pasaulio paveldo bei Pasaulio paveldo pavojuje sąrašus, išsaugojimo 
būklę, identifikuoti aktualiausias problemas ir priimti sprendimus, kurių turi laikytis valstybės narės. 

Vadovaujantis Konvencijos ir jos Įgyvendinimo gairių nuostatomis, Pasaulio paveldo komiteto 
darbotvarkę sudaro svarbiausi pasaulio paveldo strateginiai, valdymo ir veiklos klausimai: nagrinėjamos į 
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų kultūros ir gamtos paveldo vertybių būklės ataskaitos, aptariama 
vietovių, kurioms gresia sunykimas ar išbraukimas iš Pasaulio paveldo sąrašo, būklė, priimami sprendimai 
dėl naujų vertybių įrašymo į Pasaulio paveldo sąrašą. Taip pat nagrinėjama: UNESCO Pasaulio paveldo 
centro veiklos ataskaita, Pasaulio paveldo komiteto sprendimų įgyvendinimas, patariamųjų organizacijų 
veiklos ataskaitos ir kt. Pastarųjų metų UNESCO politika dėl pasaulio paveldo akcentuoja Afrikos regiono 
vystymąsi, lyčių lygybę, darnų vystymąsi ir paveldo apsaugą ginkluotų konfliktų teritorijose.  
 

Pasaulio paveldo komiteto 40-oji sesija 
 

2016 birželio 16 d. Helsinkyje (Suomija) vyko parengiamasis Šiaurės ir Baltijos šalių subregiono susitikimas, 
inicijuotas UNESCO Pasaulio paveldo komiteto narės Suomijos, 2013–2017 m. turinčios komiteto mandatą. 
Susitikimas skirtas pristatyti Suomijos poziciją ir kitomis subregiono šalims pateikti savo pasiūlymus bei 
pastabas aktualiais Pasaulio paveldo komiteto 40-osios sesijos darbotvarkės klausimais. Lietuvai atstovavo 
Dangira West, Užsienio reikalų ministerijos Ekonominio saugumo politikos departamento Strateginių 
sektorių politikos skyriaus vedėja, ir R. Viačekonytė-Kepežinskienė, Nacionalinės komisijos sekretoriato 
paveldo programų vadovė. Susitikimo metu buvo pristatytos Kuršių nerijos aktualijos. 
 

2016 m. liepos 10–17 d. Stambule (Turkija) įvyko UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 40-oji sesija 
(turėjo vykti liepos 10–20 d., tačiau dėl politinių neramumų buvo nutraukta liepos 17 d., kita dalis vyko 
spalio 24–26 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje). Stambule dalyvavo Lietuvos delegacija, vadovaujama kultūros 
viceministro Romo Jarockio, delegacijos nariai: ambasadorius dr. Arūnas Gelūnas, Kultūros ministerijos 
Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vyr. 
specialistė Rugilė Balkaitė, Nacionalinės komisijos generalinė sekretorė Asta Junevičienė ir Nacionalinės 
komisijos sekretoriato kultūros paveldo programų vadovė Renata Vaičekonytė-Kepežinskienė.  

Šioje sesijoje buvo įvertinta 155 pasaulio paveldo vertybių (iš 1031) būklė, tarp jų 48, įrašytų į 
Pasaulio paveldo pavojuje sąrašą. Nors Pasaulio paveldo sąraše, iki įtraukiant naujas vertybes, gamtos 
paveldo vertybės sudarė tik 19 proc. (197), Pasaulio paveldo pavojuje sąraše jų skaičius siekė net 
40 procentų. Dėl karinių konfliktų, pastaraisiais metais vykstančių Sirijos Arabų Respublikoje, Libijoje, 
Malyje, Irake ir Jemene, šių valstybių kultūros ir gamtos paveldo vertybių išsaugojimui buvo skirtas 
išskirtinis dėmesys, o dėl paveldo vertybių Sirijos Arabų Respublikoje ir Libijoje buvo priimti atskiri komiteto 
sprendimai. Didelis dėmesys buvo skirtas ir Nepalo kultūros paveldo vertybėms, nukentėjusioms nuo žemės 
drebėjimo 2015 m., atskiras Pasaulio paveldo komiteto sprendimas buvo priimtas ir dėl gamtos paveldo 
išsaugojimo Kongo Demokratinėje Respublikoje, kurioje klesti nelegalus nykstančių gyvūnų eksportas. 

Pasaulio paveldo centro duomenimis, 2016 m. didžiausią neigiamą įtaką pasaulio paveldo vertybių 
išskirtinei visuotinei vertei (toliau – IVV) darė tinkamų valdymo sistemų / valdymo planų nebuvimas 
(bendrame kontekste – 72,4 proc., kultūros vertybių IVV - 78,1 proc., gamtos vertybių IVV - 59,3 proc.). 
Pasaulio paveldo komitetas priėmė sprendimą, kuriame ypatingas dėmesys skiriamas šiems pasaulio 
paveldo vertybių išsaugojimo iššūkiams: a) dėl gamtos stichijų ir žmogaus veiklos nukentėjusių pasaulio 
paveldo vertybių atkūrimas (reconstruction); b) klimato kaitos iššūkiai ir 2015 m. JT konferencijoje (COP21) 
priimtų sprendimų įgyvendinimas; c) padažnėjusi užtvankų statyba pasaulio paveldo vertybių teritorijose; d) 
augančios gamtinių iškasenų industrijos (extractive industrines); e) neigiamą įtaką pasaulio paveldo vertybių 
IVV darantys vystymo projektai bei poveikio paveldui ir poveikio aplinkai vertinimų svarba, vadovaujantis 
ICOMOS ir IUCN rekomendacijomis, bei, vadovaujantis Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo gairių 
172 str., šių vertinimų pateikimas laiku Pasaulio paveldo centrui bei patariamosioms organizacijoms; f) 
integruoto valdymo sistemų sukūrimas ir įgyvendinimas, sprendimų priėmimas bei atsakingas pasaulio 
paveldo vertybių valdymas ir g) pasaulio paveldo vertybėms keliamos antžeminio transporto grėsmės. 
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Pristatyta Kuršių nerijos esamos būklės analizė, sprendimas buvo priimtas be papildomų diskusijų.  
2016 m. į Pasaulio paveldo pavojuje sąrašą įrašytos aštuonios vertybės. Įvertinus ginkluoto konflikto 

metu Libijoje įvykdytus sugriovimus ir kitą žalą kultūros paveldo vertybėms bei toliau joms gręsiantį pavojų, 
nutarta į Pasaulio paveldo pavojuje sąrašą įtraukti visas penkias Libijos vertybes: Archeologinę Kirėnės 
vietovę, Archeologinę Leptis Magna vietovę, Archeologinę Sabrata vietovę, Uolų piešinius Tadrart Akakus 
vietovėje ir Gadames (oazės) senamiestį. Taip pat į šį sąrašą pateko Dženės senamiestis Malyje, Šahrisabzo 
istorinis centras Uzbekistane ir tik šiais metais į Pasaulio paveldo sąrašą įrašytas Nan Madol: Rytų 
Mikronezijos ritualinis centras. Pasaulio paveldo komiteto 40-oje sesijoje buvo apsvarstytos 27 nominacijos, 
iš jų į Pasaulio paveldo sąrašą buvo įrašyta 21 nauja vertybė: 12 – kultūros paveldo, 6 – gamtos paveldo ir 3 
mišrios (kultūros bei gamtos) paveldo vertybės. Nagrinėjant vertybių nominacijas, Pasaulio paveldo 
komiteto nariai ir ICOMOS ekspertai akcentavo nominuojamos vertybės valdymo ir grėsmių suvaldymo 
planų parengimą ir jų svarbą. Šie dokumentai yra vieni svarbiausių, siekiant užtikrinti tinkamą būsimos 
pasaulio paveldo vertybės priežiūrą, valdymą ir išsaugojimą.  

2016 m. Pasaulio paveldo sąrašą sudarė 1052 vertybės 165 valstybėse. Iš jų 814 kultūros paveldo, 
203 gamtos paveldo ir 35 mišraus paveldo vertybės, 55 vertybės yra Pasaulio paveldo pavojuje sąraše. 34 
vertybės yra ne vienos valstybės teritorijoje, 2 vertybės buvo išbrauktos iš Pasaulio paveldo sąrašo.  

Daugiau apie į Pasaulio paveldo sąrašą įrašytas vertybes: http://whc.unesco.org/en/newproperties/ 
Pasaulio paveldo komiteto Stambulo deklaracija dėl pasaulio paveldo išsaugojimo:  
http://40whc2016.istanbul/assets/pdfDocs/istanbul-Bildirisi-Duyuru-ingilizce.pdf 

 
Pasaulio paveldo komiteto 41-oji sesija 

 
2017 m. liepos 2–12 d. Krokuvoje (Lenkija) įvyko Pasaulio paveldo komiteto 41-oji sesija. Joje 

svarstytos 154 pasaulio paveldo vertybių išsaugojimo būklės ataskaitos (99 vertybių, esančių Pasaulio 
paveldo sąraše, ir 55 – esančių Pasaulio paveldo pavojuje sąraše). Tarp vertintų pasaulio paveldo vertybių 
aktualūs Venecijos ir jos lagūnos bei Kijevo Šv. Sofijos ir susijusių vienuolyno pastatų, Kijevo Pečorų laurų 
išsaugojimo atvejai.  

Siekiant atkreipti Konvencijos šalių dėmesį į globalius pasaulio paveldo vertybių išsaugojimo iššūkius 
bei pabrėžti vertybių valdymo prioritetus, buvo priimtas Sprendimas 41 COM 7 dėl pasaulio paveldo 
vertybių išsaugojimo būklės. Atkreipiamas dėmesys į ilgalaikes pasaulio paveldo vertybių išsaugojimo 
problemas, siejamas su grėsmėmis, kylančiomis dėl klimato kaitos, nelegalios veiklos, karinių konfliktų, 
atkūrimo / perstatymo, urbanistinės plėtros, vandalizmo, invazinių rūšių, nelegalios prekybos laukiniais 
gyvūnais ir kt. Konvencijos šalys raginamos imtis konkrečių veiksmų ir iniciatyvų bei nacionalinėje plotmėje 
efektyviau vykdyti globalius tarptautinius įsipareigojimus ir susitarimus, vienas jų – JT bendrosios klimato 
kaitos konvencijos (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) Paryžiaus susitarimas, 
visapusiškai atsižvelgti ir į nacionalinius planavimo dokumentus integruoti UNESCO rekomendaciją dėl 
istorinių miesto kraštovaizdžių (UNESCO Recommendation on Historic Urban Landscape, HUL) (2011). Taip 
pat Konvencijos šalyss raginamos, atsižvelgiant į Pasaulinę ataskaitą apie tvarios miestų plėtros kultūrą 
(Global Report on Culture for Sustainable Urban Development) imtis būtinų priemonių siekti JT DVT. Šis 
Komiteto sprendimas buvo išplatintas atsakingoms Lietuvos valstybės institucijoms.  
 Į Pasaulio paveldo sąrašą buvo įrašyta 21 pasaulio paveldo vertybė (3 gamtos ir 18 kultūros paveldo) 
22 pasaulio valstybėse. Dar 4 pasaulio paveldo vertybių teritorijos ženkliai koreguotos. 2017 m. Pasaulio 
paveldo sąrašą sudaro 1073 pasaulio paveldo vertybės 167 pasaulio valstybėse. Pasaulio paveldo sąraše yra 
832 kultūros paveldo vertybės, 206 gamtos paveldo vertybės ir 35 vertybės, turinčios ir kultūros, ir gamtos 
paveldo bruožų. 54 vertybės yra įrašytos į Pasaulio paveldo pavojuje sąrašą. 

Informacija apie visus Pasaulio paveldo komiteto sprendimus: 
http://whc.unesco.org/archive/2017/whc17-41com-18-en.pdf 

  
Sesiją lydėjo 3 forumai: 
Birželio 30–liepos 6 d. vyko pirmasis Pasaulio paveldo vietos valdytojų forumas. Renginys skirtas 

pasaulio paveldo vertybių išsaugojimo būklės klausimams aptarti. Pastaruoju metu pastebima globaliu 
mastu ženkliai blogėjanti pasaulio paveldo vertybių būklė, kuriai įtaką daro plėtros, stichinių nelaimių ir 
karinių konfliktų grėsmės. Sesijoje didelis dėmesys buvo skirtas vietos valdytojams bei jų kasdieninio darbo 
iššūkiams aptarti. Vietos valdytojai turėjo galimybę susipažinti su naujausia Pasaulio paveldo centro, 
ICOMOS, IUCN ir ICCROM informacija bei rekomendacijomis pasaulio paveldo stebėsenos, atsakomosios 
misijos, išsaugojimo būklės temomis. Forume buvo diskutuojama ir keičiamasi patirtimi apie minėtas 
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grėsmes bei ieškota būdų stiprinti dialogą su vietos valdžia, bendruomenėmis, siekiant komunikacijos, kaip 
edukacine ir projektine veikla paveldą ir jo vertes priartinti prie kasdienio žmonių poreikių, susisieti su jų 
kasdienine aplinka. Forumo pabaigoje dalyviai pateikė pasiūlymus Pasaulio paveldo komitetui dėl grėsmių ir 
išsaugojimo būklės valdymo, vietos valdytojų komunikacijos ir gebėjimų stiprinimo iniciatyvų bei aktyvesnių 
bendradarbiavimo galimybių su Pasaulio paveldo komitetu ir Pasaulio paveldo centru. Siekiant efektyvesnės 
IVV apsaugos ir valdymo, Pasaulio paveldo komitetas priėmė Sprendimą 41 COM 7.3 ragindamas 
periodiškai rengti vietos valdytojų forumus sesijos metu.  

Birželio 25–liepos 4 d. vyko pasaulio jaunų specialistų forumas „Atmintis: prarastas ir išgelbėtas 
paveldas“. Jame Lietuvai atstovavo Kauno m. savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus vyr. 
specialistė Andrijana Filinaitė. 

Liepos 5 d. vyko forumas „Susitikimas su pilietine visuomene, siekiant struktūrinio dialogo tarp 
Pasaulio paveldo konvencijos ir pilietinės visuomenės, kuriame buvo kalbama apie platesnį bendruomenių 
įsitraukimą įgyvendinant Konvencijos įgyvendinimą.  
 

Lietuvos prisijungimo prie Konvencijos 25-erių metų sukaktis 
 

2017 m. gegužės 9 d. Kultūros ministerijoje įvyko renginys „Pasaulio 
kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija. Reikšmė ir aktualumas 
šiandieninėje Lietuvos paveldosaugoje“, skirtas paminėti Lietuvos prisijungimo 
prie Konvencijos 25-erių metų sukaktį. Renginiu apibendrintas 25-erių metų 
laikotarpis, įgyvendinant vieno pagrindinių tarptautinių dokumentų nuostatas 
kultūros ir gamtos paveldo srityje. Buvo aptarti praktiniai Konvencijos 
įgyvendinimo aspektai, administravimo, valdymo, priežiūros ir sklaidos 
priemonės, diskutuojama apie pasaulio paveldo vertybių valdymą 
reglamentuojančių teisės aktų ar nacionalinės strategijos parengimo idėją, 
susijusių institucijų bei visuomenės aktyvaus dalyvavimo pasaulio paveldo 
vertybių išsaugojimo procesuose svarbą. Sveikinimo žodį tarė kultūros 
viceministras Renaldas Augustinavičius, Nacionalinės komisijos generalinė 
sekretorė Asta Junevičienė. Pranešimus pristatė Užsienio reikalų ministerijos 
Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento direktorius Andrius Namavičius, 
doc. dr. Salvijus Kulevičius, doc. dr. Justina Poškienė ir dr. Giedrė Godienė. 
Diskusiją moderavo Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė Evelina 
Karalevičienė. Diskusijoje buvo pakviesti dalyvauti Lietuvos pasaulio paveldo 

vertybių vietos valdytojų atstovai: Gediminas Rutkauskas (Vilniaus istorinis centras), Lina Dikšaitė (Kuršių 
nerija), Saulius Vadišis (Kernavės archeologinė vietovė), Palmira Petniūnienė (Struvės geodezinis lankas). 
Renginio metu pristatytas Konvencijos ir jos Įgyvendinimo gairių (2016 m. redakcija) leidinys.  

Daugiau apie renginį: http://sc.bns.lt/view/item/231415 ; http://www.unesco.lt/news/archives/3554  
 

Konvencijos ir jos įgyvendinimo gairių vertimas, atnaujinimas, leidyba 
  

2017 m. vasario–balandžio mėn. Sekretoriato iniciatyva išversti ir atnaujinti UNESCO pasaulio 
paveldo dokumentai:  

- atnaujintas ir autentifikuotas Pasaulio paveldo konvencijos vertimas į lietuvių kalbą (https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/886ee2c02c0011e78397ae072f58c508); 
- atnaujintas Konvencijos įgyvendinimo gairių vertimas į lietuvių kalbą, parengtas ir išleistas leidinys 

„UNESCO Pasaulio paveldo konvencija. Įgyvendinimo gairės (2016 m. redakcija) 
(http://unesco.lt/images/stories/articles_files/Pasaulio_paveldo_konvencijos_igyvendinimo_gaires.pdf). Jis 
pristatytas Kultūros ministerijoje renginio „Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija. 
Reikšmė ir aktualumas šiandieninėje Lietuvos paveldosaugoje“ metu.  

- išversti į lietuvių kalbą, autentifikuoti ir išplatinti Lietuvos pasaulio paveldo vertybių – Vilniaus 
istorinio centro, Kuršių nerijos, Kernavės archeologinės vietovės (Kernavės kultūrinio rezervato) ir Struvės 
geodezinio lanko retrospektyvinių IVV aprašai.  
 

 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/886ee2c02c0011e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/886ee2c02c0011e78397ae072f58c508
http://unesco.lt/images/stories/articles_files/Pasaulio_paveldo_konvencijos_igyvendinimo_gaires.pdf
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Tarptautinis pasaulio paveldo vietos valdytojų gebėjimų stiprinimo seminaras 
  

2017 m. spalio 18–20 d. organizuotas 
Tarptautinis pasaulio paveldo vietos valdytojų 
gebėjimų stiprinimo seminaras, kurio tikslas – 
apibrėžti ir parengti Rekomendacijas dėl UNESCO 
pasaulio paveldo vietovių vietos valdytojų funkcijų 
ir pareigų, atsižvelgiant Konvencijos ir jos 
Įgyvendinimo gairių nuostatas. Dviejų dienų 
seminare vyko teorinės paskaitos ir praktiniai 
užsiėmimai, kuriuos vedė UNESCO pasaulio 
paveldo specialistai bei tarptautiniai ekspertai – 
Burcu Ozdemir ir Richard Veillon (UNESCO Pasaulio 
paveldo centras), dr. Christopher Young (Didžioji 
Britanija), dr. Britta Rudolff (Vokietija), Stefan 

Wessman (Suomija), dalyvavo Baltijos šalių, Lenkijos ir Ukrainos specialistai, atstovaujantys pasaulio 
paveldo vietovėms savo šalyse. Vadovaujantis ekspertų ir dalyvių diskusijų išvadomis, buvo parengtos 
Rekomendacijos dėl pasaulio paveldo vietovių vietos valdytojų vaidmens, funkcijų ir kompetencijos. Šis 
dokumentas taip pat buvo pritaikytas atsižvelgiant į Lietuvos nacionalines galimybes ir poreikius 
sprendžiant, kaip galėtų būti sustiprinta ir formalizuota vietos valdytojo pozicija valdant Lietuvos pasaulio 
paveldą. Parengtos Pasaulio paveldo vietovių valdytojų veiklos, įgyvendinant pasaulio kultūros ir gamtos 
paveldo konvenciją, nacionalinės gairės ir pristatytos 2017 m. gruodžio 14 d. Nacionalinės komisijos 
sekretoriate vykusiame susitikime su atsakingomis institucijomis ir vietos valdytojais. Abu dokumentai buvo 
išplatinti Vyriausybės, Seimo atstovams ir nacionalinėms institucijoms, siūlant sudaryti atsakingų institucijų 
atstovų darbo grupę, kuri iš esmės peržiūrėtų ir įvertintų mūsų valstybės įsipareigojimų Konvencijai 
laikymąsi ir Vyriausybei pateiktų siūlymus, kokių priemonių reikėtų imtis, siekiant įtvirtinti prioritetinį 
Lietuvos pasaulio paveldo vertybių išsaugojimo ir aktualizavimo vaidmenį šalies politiniame gyvenime, 
kultūrinio turizmo ir kitose srityse. 

Daugiau apie seminarą: http://seminarforsitemanagers.eu/; https://whc.unesco.org/en/news/1793/. 

 

Lietuvos vertybės UNESCO Pasaulio paveldo ir Preliminariajame sąrašuose 
 

Vilniaus istorinis centras 
 

2016 m. sausio 11 d. kultūros ministro įsakymu buvo pakeista Vilniaus istorinio centro, įrašyto į 
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, IVV išsaugojimo ir tausojamojo naudojimo priežiūros komisijos sudėtis. 
Priežiūros komisijos veikloje dalyvauja buvę Nacionalinės komisijos nariai: pirmininkas prof. Romas Pakalnis, 
Vidmantas Bezaras, Algimantas Degutis, Juozas Raguckas ir generalinė sekretorė Asta Junevičienė. 2016–
2017 m. priežiūros komisija veiklos nevykdė. 2017 m. spalio 30 d. kultūros ministro įsakymu buvo atnaujinta 
Komisijos sudėtis. Jai vadovauti paskirtas kultūros viceministras Renaldas Augustinavičius. Sekretoriatui 
atstovauja generalinė sekretorė A. Junevičienė (jos nesant – paveldo programų vadovė R. Vaičekonytė-
Kepežinskienė). 
 

2016–2017 m. Sekretoriatas teikė pastabas ir pasiūlymus dėl dviejų svarbiausių Vilniaus istorinio centro 
planavimo dokumentų:  

1) Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – Tvarkymo plano 
projekto. Pagrindinės pastabos buvo susijusios su aukštybiniais pastatais dešiniajame Neries krante, 
buvusio užstatymo atkūrimu, su Konvencijos nuostatų integravimu planavimo dokumente. 

2) Vilniaus m. savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo. Išreikštos pastabos dėl Konvencijos 
nuostatų įtvirtinimo ir korektiško UNESCO terminų bei sąvokų interpretavimo. 
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2017 m. kovo–balandžio mėn. įvyko 
susitikimai su Vilniaus m. savivaldybės Užsienio 
ryšių ir turizmo, Turizmo informacijos centro VšĮ 
„Go Vilnius“, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo 
agentūros atstovais dėl didesnio Vilniaus 
istorinio centro matomumo ir sklaidos mieste. 
Aptartas poreikis paženklinti Vilniaus istorinio 
centro ribas bei svarbiausius senamiesčio 
architektūros paminklus kryptinėmis 
nuorodomis su Pasaulio paveldo emblema bei 
įrengti / atnaujinti Vilniaus senamiesčio 
informacinius stendus, pateikiant juose platesnę 
informaciją apie Vilniaus senamiesčio pasaulinę 

vertę. Įgyvendintas projektas, susijęs su kryptinėmis nuorodomis Vilniaus senamiestyje.  
 

Bendradarbiaujant su Turizmo informacijos centro VšĮ „Go Vilnius“ buvo parengti turistiniai žemėlapiai 
su išsamesne informacija apie Vilniaus istorinio centrą, kaip UNESCO pasaulio paveldo vertybę.  
 

ICOMOS / UNESCO Patariamoji ekspertų misija 
 

2017 m. sausio–birželio mėn. Pasaulio paveldo centrą pasiekė trys skundai iš Lietuvos trečiųjų šalių dėl 
Vilniaus senamiesčio teritorijoje ir jos apsaugos zonoje vystomų plėtros projektų (Subačiaus g. gyvenamųjų 
namų komplekso „Misionierių sodai“, naujo verslo centro „K18“ ir Dainavos g. – Gedimino pr. kvartale 
(adresu Dainavos g. 3, 5)). 

Sekretoriatas pagal kompetenciją teikė informaciją suinteresuotoms institucijoms dėl Konvencijos ir jos 
įgyvendinimo gairių nuostatų, kuriomis remiantis valstybė turi imtis atitinkamų procedūrinių veiksmų, 
siejamų su trečiųjų šalių skundų atvejais. Valstybinės kultūros paveldo komisijos ir Seimo Kultūros komiteto 
posėdžių metu buvo keliamas galimos UNESCO / ICOMOS patariamosios misijos į Vilniaus istorinį centrą 
klausimas. 
 Atsižvelgiant į Kultūros ministerijos Pasaulio paveldo centro direktorei pateiktą paaiškinimą dėl 
statybos darbų Vilniaus istoriniame centre ir išreikštą prašymą atsiųsti skubią ekspertinę misiją, liepos 2 ir 
6 d. Pasaulio paveldo komiteto 41-osios sesijos metu Krokuvoje įvyko darbiniai susitikimai su Pasaulio 
paveldo centro, Europos ir Šiaurės Amerikos skyriaus vadove Isabelle Anatole-Gabriel ir ICOMOS 
tarptautinio biuro atstove, eksperte Regina Durighello. Apsvarstyta galimybė Lietuvai inicijuoti patariamąją 
misiją dalyvaujant ICOMOS ir UNESCO tarptautiniams ekspertams. Tartasi dėl kitų veiksmų ir galimybės 
aktyviau bendradarbiauti. Susitikimuose Sekretoriatui atstovavo generalinė sekretorė A. Junevičienė ir 
paveldo programų vadovė R. Vaičekonytė-Kepežinskienė. 

Birželio mėn. Valstybinė kultūros paveldo komisijai ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos 
inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikus prašymą Generalinei prokuratūrai ginti viešąjį interesą dėl 
vykdomų statybos darbų Subačiaus g. 20, buv. Misionierių ansamblio teritorijoje, teisėtumo, Sekretoriatas 
buvo įtrauktas į teisminės bylos dėl Misionierių sodų statybas leidžiančio dokumento teisėtumo ir galimo 
statybos padarinių pašalinimo nagrinėjimą kaip institucija, duodanti išvadą byloje. Sekretoriatas dalyvavo 
dviejuose teismo posėdžiuose.  

2017 m. lapkričio 21–23 d. įvyko ICOMOS / UNESCO patariamoji misija, kurios metu Kultūros 
ministerijos kvietimu Vilniuje lankėsi tarptautiniai ekspertai Paul Drury (ICOMOS) ir Burcu Ozdemir 
(UNESCO Pasaulio paveldo centras). Misijos tikslas – įvertinti ir apsvarstyti Vilniaus istorinio centro 
išsaugojimo būklę, ypač atsižvelgiant į jos autentiškumo ir vientisumo sąlygas, ir nustatyti vystymo projektų 
bei kitų intervencijų, kurios buvo padarytos nuo to laiko, kai vertybė buvo įrašyta į Pasaulio paveldo sąrašą, 
bendrą poveikį. Taip pat spręsti apie galimus padarinius pasaulio paveldo vertybės IVV, įskaitant jos 
vientisumo ir autentiškumo sąlygas, plėtojamoje Misionierių ansamblio teritorijoje vystomų gyvenamųjų 
namų komplekso pavadinimu „Misionierių sodai“ ir viešbučio komplekso rekonstrukcijos projektų. Ekspertų 
taip pat buvo prašoma įvertinti vystomus plėtros projektus „Architektūros kalvos“ ir „K18“ (naujo verslo 
centro) Vilniaus istorijos centro buferinėje zonoje. Misijos darbotvarkėje buvo suteikta galimybė susitikti ir 
išklausyti susijusių valstybinių ir savivaldos institucijų bei nevyriausybinių organizacijų pozicijas, situacijos 
vertinimą. Sekretoriatas organizavo atskirą susitikimą su visais skundų Pasaulio paveldo centrui pareiškėjais.  
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2018 m. sausio mėn. Sekretoriatas išplatino Kultūros ministerijos paskelbtas ICOMOS / UNESCO 
Patariamosios ekspertų misijos išvadas, kuriose iš esmės reiškiamas pritarimas vystomiems projektams, bet 
atkreipiamas dėmesys į tai, kaip projektai turėtų būti koreguojami dėl darnaus istorinės aplinkos ir 
šiuolaikinės architektūros projektų sambūvio Vilniaus istoriniame centre. Misijos pagrindiniai uždaviniai 
buvo orientuoti į architektūrinių projektų vertinimą, nesikišant į valstybės vidinius, teisinius procesus, 
sistemines paveldosaugos problemas. 
 

Kuršių nerija 
 

Vadovaujantis Vyriausybės 2010 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 554, už Kuršių neriją atsakinga Aplinkos 
ministerija. 

 
2016 m. vasario 23 d. Klaipėdoje įvyko susitikimas su Valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovybe. 

Aptarti Klaipėdos jūrų uosto strateginių plėtros planų, Giliavandenio uosto statybos projekto ir galimos 
įtakos Kuršių nerijos IVV klausimai, pabrėžiant UNESCO tarptautinių įsipareigojimų laikymosi svarbą. 
Susitikime dalyvavo Nacionalinės komisijos generalinė sekretorė Asta Junevičienė, Sekretoriato paveldo 
programų vadovė Renata Vaičekonytė-Kepežinskienė, taip pat atstovai iš Užsienio reikalų ministerijos: 
Ekonominio saugumo politikos departamento direktorė Irena Urbutytė-Gitana Grigaitytė; Ekonominio 
saugumo politikos departamento direktoriaus pavaduotoja Dalia Tamošiūnienė; JT, tarptautinių 
organizacijų ir žmogaus teisių departamento vyr. specialistas Mindaugas Simonaitis.  

 
2016 m. teiktos Nacionalinės komisijos sekretoriato pastabos dėl šių rengiamų dokumentų: Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto bendrojo plano sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, Kuršių nerijos 
valdymo plano.  
 

2016 m. vasario 25–26 d. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ įvyko viešas renginys 
„Kuršių nerija. Ateities vizijos kūrimas“, kuriame buvo pakviesti dalyvauti už Kuršių neriją atsakingų 
institucijų atstovai, Neringos m. savivaldybės darbuotojai ir vietos bendruomenė. Renginyje pristatyta 
Kuršių nerijos valdymo plano koncepcija ir jos pagrindiniai tikslai – išsaugoti ir populiarinti Kuršių nerijos, 
pasaulio paveldo vietovės, išskirtinę visuotinę vertę, didinti vietos bendruomenių dalyvavimą išsaugojimo 
procesuose, numatyti grėsmių ir konfliktų valdymo gaires, skatinti darnaus vystymosi principais paremtą 
plėtrą, apibrėžti atsakomybes ir valdymo principus tarp mūsų valstybės institucijų, organizacijų ir 
visuomenės grupių. Sekretoriato paveldo programų vadovė R. Vaičekonytė-Kepežinskienė renginyje skaitė 
pranešimus šiomis temomis: „Pasaulio paveldo vietovės Kuršių nerijos išskirtinė visuotinė vertė“ ir 
„Valdymo plano reikalavimai“.  

 
2016 m. spalio 13 d. Kuršių nerijos nacionalinio parko 

direkcijos inicijuota ir išleista knyga „Kuršių nerija kaip sąžinė“ 
buvo pristatyta Nacionalinės komisijos galerijoje. Renginyje 
dalyvavo Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovai, 
knygos autoriai. Knyga supažindina su šios unikalios saugomos 
teritorijos IVV, nepaisant juos skiriančių Lietuvos ir Rusijos 
valstybinių sienų. Knygą „Kuršių nerija kaip sąžinė“ iliustruoja 
rašytojo ir filosofo Arvydo Juozaičio tekstai, Kuršių nerijos 
nacionalinio parko direkcijos darbuotojų parengti faktiniai, 
istoriniai intarpai. 

 
2017 m. kovo mėn. Sekretoriatas, reaguodamas į gautą gyventojų skundą, raštu kreipėsi į atsakingas 

LR institucijas dėl galimai neteisėtų statybų atvejo Kuršių nerijoje (Žaliasis kelias 8, Juodkrantė). Valstybinė 
teritorijų planavimo ir statybų inspekcija prie Aplinkos ministerijos tyrimo metu nustatė statybų pažeidimų.  
 
 Atsižvelgiant į UNESCO Pasaulio paveldo komiteto Sprendimą Nr. 40COM 7B.53 (daugiau: 
http://whc.unesco.org/en/decisions/6718) ir 2015 m. vykusios Atsakomosios stebėsenos misijos išvadas, 
2017 m. gruodžio 1 d. Lietuva (kartu su Rusijos Federacija) teikė jungtinę Kuršių nerijos išsaugojimo būklės 
ataskaitą. Pasaulio paveldo komiteto sprendimai dėl Kuršių nerijos yra glaudžiai siejami su Klaipėdos 
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valstybinio jūrų uosto plėtra, šios pasaulio paveldo vertybės valdymo plano parengimu, patvirtinimu bei 
įgyvendinimu, ypatingą dėmesį skiriant poveikio paveldui vertinimams, galimai neteisėtoms statyboms ir kt. 
Rengiant šią ataskaitą Sekretoriatas atsakingoms institucijoms teikė konsultacijas bei susijusią informaciją, 
dalyvavavo susitikimuose, kuriuose buvo aptariami aktualūs Valstybinio Klaipėdos jūrų uosto plėtros planai, 
galintys daryti įtaką Kuršių nerijos vertėms. Kuršių nerijos klausimas bus svarstomas 2018 m. Pasaulio 
paveldo komiteto 42-oje sesijoje.  
 

Struvės geodezinis lankas 
 

2016 m. rugsėjo 16 d. vyko paskaita-diskusija „Pasaulio paveldo vertybė Struvės geodezinis lankas. 
Pritaikymo turizmui idėjos ir galimybės“. Pagrindinį pranešimą skaitė Struvės geodezinio lanko 
koordinacinio komiteto generalinis sekretorius dr. Saulius Urbanas. 
 

2017 m. kovo mėn. Sekretoriatas teikė rekomendaciją Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
projektui „Informacijos apie Struvės geodezinį lanką aktualizavimas bei sklaida visuomenėje“.  
 

Kauno modernizmo architektūra 
 

2014 m. gegužės 29 d. Kauno m. savivaldybės taryba pritarė siūlymui teikti Kauno tarpukario 
modernizmo architektūrą į UNESCO Preliminarųjį pasaulio paveldo sąrašą. 2015 m. lapkričio 17 d. Kauno m. 
savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis kreipėsi į Nacionalinės komisijos sekretoriatą prašydamas pradėti 
šį procesą. 
 

Kultūros ministro 2016 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. ĮV-71 sudaryta Kauno modernizmo architektūros 
dokumentų parengimo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą darbo grupė, vadovaujama kultūros viceministro 
Romo Jarockio. Šios darbo grupės veiklą koordinavo ir techniškai aptarnavo Sekretoriatas. 2016 m. įvyko 
7 darbo grupės posėdžiai, kurių metu UNESCO Preliminariajam pasaulio paveldo sąrašui buvo parengta 
paraiška „Kaunas 1919–1939 : sostinė, įkvėpta modernizmo judėjimo“. 
 

2016 m. rugsėjo 19 d. Vytauto Didžiojo universiteto salėje vyko festivalio KAFE 2016 paskaita 
„Kultūros paveldas ir bendruomenės: Kauno modernizmo architektūra ir UNESCO Pasaulio paveldo 
sąrašas“, kuriame dalyvavo ir pasisakė Lietuvos ambasadorius prie UNESCO dr. A. Gelūnas. Taip pat 
dalyvavo Nacionalinės komisijos generalinė sekretorė A. Junevičienė ir Sekretoriato paveldo programų 
vadovė R. Vaičekonytė-Kepežinskienė. 
 

2016 m. spalio 9–12 d. bendradarbiaujant su Kauno m. savivaldybe, įvyko UNESCO eksperto Jad 
Tabeto vizitas, kurio metu buvo įvertinta darbo grupės parengta preliminari Kauno modernizmo 
architektūros paraiška, siūlomi nominuoti objektai ir teritorija, pateiktos pastabos ir pasiūlymai. Susitikimai 
vyko Kauno m. savivaldybėje ir Kultūros ministerijoje. Juose dalyvavo Kauno modernizmo architektūros 
įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą dokumentams parengti sudaryta darbo grupė, Kultūros 
ministerijos, Kauno m. savivaldybės atstovai, Nacionalinės komisijos generalinė sekretorė A. Junevičienė ir 
Sekretoriato paveldo programų vadovė R. Vaičekonytė-Kepežinskienė. 
 

2016 m. spalio 28 d. vyko Valstybinės kultūros paveldo komisijos posėdis, kuriame buvo pristatytas 
klausimas dėl Kauno modernizmo architektūros paraiškos ir eksperto Jad Tabeto rekomendacijų ir pastabų, 
susijusių su paraiška. Dalyvavo Kauno m. savivaldybės atstovai, Kauno architektų sąjungos nariai, 
Nacionalinės komisijos sekretoriato paveldo programų vadovė R. Vaičekonytė-Kepežinskienė. 
 

2016 m. gruodžio 7 d. Sekretoriatas pateikė paraiškos „Kaunas 1919–1939: sostinė, įkvėpta 
modernizmo judėjimo“ Preliminariajam pasaulio paveldo sąrašui projektą Kultūros ministerijai. Paraiška 
Kultūros ministerijos vardu pateikta Pasaulio paveldo centrui.  
 

2017 m. sausio mėn. Kauno modernizmo architektūros paraiška buvo įrašyta į UNESCO Pasaulio 
paveldo konvencijos šalių preliminarųjį sąrašą (Daugiau: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=lt).  
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2017 m. vasario 28 d. įvyko kultūros ministrės L. Ruokytės-Jonsson ir Sekretoriato atstovų susitikimas 
dėl Kauno modernizmo architektūros paraiškos UNESCO Pasaulio paveldo sąrašui.  
 

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano, pavirtinto Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. 
nutarimu Nr. 167, 5.5.12 p. numatyta: „Siekimas įtraukti Kauno modernizmo architektūrą į UNESCO 
Pasaulio paveldo sąrašą iki 2020 m. III ketv. Atsakinga institucija – Kultūros ministerija.“ 
 

2017 m. balandžio 26 d. Sekretoriate įvyko nominacinę paraišką rengiančios darbo grupės susitikimas 
su kultūros viceministru Renaldu Augustinavičiumi. Susitikimo metu pritarta Kultūros ministerijos siūlymui 
sudaryti 2 darbo grupes – ekspertinę ir paraiškos rengimo priežiūros.  
 

2017 m. gegužės 4 d. Kauno m. savivaldybėje įvyko viceministro Renaldo Augustinavičiaus ir 
Kauno m. mero V. Matijošaičio susitikimas dėl Kauno modernizmo architektūros paraiškos. Susitikimo metu 
patvirtintas abipusis tikslas siekti UNESCO pasaulio paveldo statuso ir preliminariai aptartas galimas 
reikalingų lėšų ir darbų pasiskirstymas. Sutarta, kad būsimo susitikimo Kultūros ministerijoje metu Kauno m. 
savivaldybė pateiks preliminarią ekspertinės darbo grupės, kuri rengs nominaciją, sudėtį. Sekretoriatui 
atstovavo paveldo programų vadovė R. Vaičekonytė-Kepežinskienė. 
 

Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. A-2431 
sudaryta ekspertų darbo grupė nominacinei bylai dėl Kauno modernizmo architektūros įrašymo į UNESCO 
Pasaulio paveldo sąrašą parengti. Joje Sekretoriatui atstovavo paveldo programų vadovė R. Vaičekonytė-
Kepežinskienė. 
 

Kultūros ministro 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. ĮV-839 sudaryta Kauno modernizmo architektūros 
paraiškos rengimo priežiūros grupė. Ji veikė iki 2023 m. rugpjūčio 1 d. Sekretoriatui priežiūros grupėje 
atstovavo generalinė sekretorė A. Junevičienė.  
 

2017 m. darbo grupėse buvo svarstomi šie pagrindiniai klausimai:  
 1) Kultūros ministerijos ir Kauno m. savivaldybės susitarimas dėl svarbiausių sprendimų, susijusių su 
šios teritorijos apsauga ir tyrimais, ypač rengiant Kauno miesto istorinės dalies, Naujamiesčio, tvarkymo 
planą. Šis dokumentas – svarbiausias būsimos vertybės teisinis apsaugos ir valdymo pagrindas. Tvarkymo 
plano sprendiniai yra parengti, tačiau tarp savivaldybės ir Kultūros paveldo departamento yra derinami 
paveldo verčių reglamentavimo aspektai ir galimos plėtros galimybės; 
 2) Nenaudojamų arba iš dalies naudojamų kultūros paveldo pastatų pritaikymo strategija / programa; 

3) Naujamiesčio teritorijoje esantys vertingi Kauno modernizmo architektūros statiniai – jų teisinis 
statusas. Vertybės, pretenduojančios į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, turi turėti visą teisinę apsaugą, t. y. 
turi būti užtikrinta ne tik teritorijos, bet ir joje esančių atskirų vertingų modernizmo pastatų apsauga; 
 4) Dėmesys Kauno modernizmo architektūros moksliniams tyrimams, inventorizacijai ir jų 
finansavimui. Kauno modernizmo architektūros moksliniamiam pagrįstumui trūksta išsamios pastatų 
inventorizacijos (istorinių, fizinių tyrimų bei paveldosauginio vertinimo) ir konceptualaus visos duomenų 
analizės ir apibendrinimo, suformuojant Kauno modernizmo unikalumo tarptautiniame kontekste istoriją; 
 5) 2018 m. yra numatyta surengti tarptautinę konferenciją, skirtą Kauno modernizmo architektūrai. 
Jos tikslas – pritraukti tarptautinius ekspertus ir suformuluoti, išryškinti Kauno modernizmo architektūros 
išskirtines vertes, įvertinti jos visuotinę reikšmę regiono kontekste, atlikti vertybės lyginamąją studiją 
platesniu pasauliniu aspektu. Tai turėtų padėti nustatyti galimos paraiškos tinkamumą. 
 

8.1.2 Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija (1954), Hagos konvencijos 
protokolai (1954, 1999) 

 
2017 m. lapkričio 27 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje įvyko Hagos konvenciją pasirašiusių ar ją 

ratifikavusių valstybių narių 12-asis susitikimas. Jame Lietuvai atstovavo Lietuvos kariuomenės Strateginės 
komunikacijos departamento analitikė Auksė Ūsienė. Pagrindinis šio susitikimo tikslas buvo aptarti su šios 
konvencijos ir jos protokolų įgyvendinimu susijusias veiklas, įgyvendintas nuo paskutinio susitikimo, vykusio 
2015 m. gruodį. Valstybėms narėms buvo išplatintos rekomendacijos, kuriomis jos kviečiamos teikti savo 
pastabas dėl darbo tvarkos taisyklių (Rules of Procedures) pakeitimo. Susitikimo metu buvo aptartos 12 
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šalių pateiktos pastabos. Nutarta šį klausimą atidėti ir galutinį sprendimą priimti kitame – 13-ajame 
valstybių narių susitikime. Taip pat buvo pateiktos dvi ataskaitos: Sekretoriato veiklos ataskaita ir Pažangos 
ataskaita dėl išorės auditorių pateiktų rekomendacijų. Susitikime buvo aptartos 8 šalių pateiktos 10 
paraiškų sustiprintai vertybių apsaugai. taip pat buvo paskelbta, kad 38 valstybės pateikė periodines šios 
konvencijos įgyvendinimo 2013–2016 m. ataskaitas. Lietuva šios ataskaitos neteikė, motyvuodama tuo, kad 
status quo nėra pasikeitęs ir visa informacija, pateikta apie prieš tai buvusį laikotarpį, tebėra aktuali.  
 

2017 m. lapkričio 27–28 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje įvyko Hagos konvencijos antrąjį protokolą 
pasirašiusių ar ją ratifikavusių valstybių narių 7-asis susitikimas. Jame Lietuvai atstovavo Lietuvos 
kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento analitikė A. Ūsienė. Buvo išrinkti šeši nauji nariai į 
Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu komitetą, patvirtintos Hagos konvencijos antrojo 
protokolo įgyvendinimo gairių ir Užklausimų pateikimo dėl tarptautinės ar kitokios pagalbos iš fondo gairių 
pataisos, taip pat Sustiprintos vertybių apsaugos suteikimo procedūros pataisos. Konvencijos sekretoriatas 
pateikė savo veiklos ataskaitą, buvo pristatyta Strategijos skatinti Hagos konvencijos ir jos abiejų protokolų 
ratifikavimą įgyvendinimo ataskaita, joje pažymima, kad šią konvenciją ir jos abu protokolus ratifikuojančių 
ar prisijungiančių valstybių skaičius didėja labai nežymiai. Šiuo metu ją yra ratifikavusios ar prisijungusios 
129 šalys. Afrikos ir Ramiojo vandenyno šalys yra labiausiai raginamos šią konvenciją ratifikuoti.  

 
8.1.3 Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija (2001) 

 
2016 m. kovo 1 d., bendradarbiaudamas su UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos 

konvencijos (toliau šiame skyriuje – Konvencija) mokslinės-techninės patariamosios tarybos nariu prof. 
habil. dr. V. Žulkumi Sekretoriatas, siekdamas sutapdinti nacionalinės ir tarptautinės teisės normas, parengė 
ir pateikė Kultūros ministerijai ir Valstybinei kultūros paveldo komisijai svarstyti Nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos įstatymo 9 ir 17 str. pataisų projektą dėl povandeninio paveldo apsaugos Lietuvoje.  
 

2016 kovo 21 d. išplatintas UNESCO raštas dėl UNESCO klausimyno, susijusio su šalių narių 
povandeninio kultūros paveldo apsaugos priemonių, atsižvelgiant į Konvenciją, įgyvendinimu. Klausimynu 
skatinama šalis nares pasidalinti povandeninio paveldo apsaugos priemonių įgyvendinimo pasiekimais ir 
rezultatais. Atsakymus pateikė Kultūros paveldo departamentas ir prof. V. Žulkus. Šio tyrimo rezultatai buvo 
paskelbti 2017 m. Povandeninio kultūros paveldo šalių narių susitikimo 6-oje sesijoje bei Konvencijos 
tinklalapyje.  
 

Konvencijos šalių 6-asis susitikimas 
 

2017 m. gegužės 30–31 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje įvyko Konvencijos šalių susitikimas, kuriame 
Lietuvai atstovavo Kultūros paveldo departamento direktoriaus pavaduotojas Algimantas Degutis. 
Sprendžiant povandeninio paveldo apsaugos problemas, susitikime aptarta nauja strategija siekti, kad kuo 
daugiau valstybių ratifikuotų Konvenciją. Šiuo metu ją yra ratifikavusios 55 valstybės.  

Buvo pristatyti Konvencijos mokslinės-techninės patariamosios tarybos misijų į Madagaskarą ir 
Panamą rezultatai. Skatinama daugiau dėmesio skirti kultūrinių kraštovaizdžių ir objektų, kurie įvairiu laiku 
atsidūrė po vandeniu keičiantis vandens lygiui, nustatymui ir apsaugai. Pasaulio paveldo centro direktorė 
M. Rössler kalbėjo apie UNESCO konvencijų sinergiją, reikšmę įgyvendinant Konvencijos nuostatas, ypač 
nacionaliniu lygiu. Buvo pabrėžta reikiamybė povandeninį paveldą saugoti in situ ne tik jūrose, bet ir vidaus 
vandenyse. Kalbėta apie svarbą realiai įgyvendinti Konvencijos reikalavimus, spręsti Konvencijos 
sekretoriato finansavimo iššūkius, kalbėta apie kvalifikuotų povandeninių archeologų trūkumą daugelyje 
šalių, apie tai, kad reikia visuomenę plačiau supažindinti su povandeniniu paveldu. Taip pat buvo 
nagrinėjami klausimai, susiję su valstybių DVT integravimu įgyvendinant Konvencijos nuostatas.  

 
Konvencijos mokslinės-techninės patariamosios tarybos susitikimai 

 
7-asis susitikimas 

 

2016 gegužės 9–10 d. įvyko Konvencijos mokslinės-techninės patariamosios tarybos 7-asis 

susitikimas. Jame Lietuvai atstovavo ketverių metų (2015–2019) kadencijai išrinktas akademikas, prof. 
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habil. dr. V. Žulkus. Susitikime pabrėžta Konvencijos šalių piliečių ir laivų prievolė informuoti apie galimą 
povandeninį kultūros paveldą jūroje ir reikiamybę taikyti sankcijas, jei nesilaikoma šių taisyklių. Buvo 
siūloma sustiprinti Mokslinės-techninės patariamosios tarybos mandatą, kad jo nariai turėtų daugiau galių 
įgyvendinant Konvenciją. Akcentuota ir tai, kad reikia didinti povandenio kultūros paveldo prieinamumą ir 
matomumą visuomenėje inicijuojant ir vykdant atitinkamus projektus. Susitikime taip pat nagrinėtas 
plėšikavimo klausimas ir galimos prevencinės priemonės. Buvo išreikštos nuomonės, kad reikia: aktyviau 
dirbti propaguojant povandenį kultūros paveldą ir jo apsaugą; bendradarbiauti su rekreaciniais narais. 
Lietuvos atstovas pasiūlė pradėti bendradarbiauti su pasauline Profesine nardymo instruktorių asociacija 
(Professional Association of Diving Instructors) organizacija, dirbančia rekreacinio nardymo srityje. 
Pripažinta darbo su jaunimu svarba, atsižvelgiant į narų mėgėjų amžiaus grupes pasaulyje. Išreikštas 
susirūpinimas dėl šalių, kuriuose nėra reikalingų technologijų ir povandeninės archeologijos specialistų 
povandeninio kultūros paveldo tyrimams, apsaugai ir sklaidai visuomenėje. Posėdyje po diskusijų buvo 
priimtos atitinkamos rekomendacijos ir rezoliucijos.  

 
2016 gruodžio 22 d. suinteresuotoms institucijoms išplatintos Povandeninio paveldo vietovių 

apsaugos rekomendacijos, priimtos 2016 m. rugsėjo 22–23 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje įvykusio 
tarptautinio susitikimo dėl povandeninio kultūros paveldo vietovių apsaugos metu. Rekomendacijose 
akcentuojami Konvencijos šalių įsipareigojimai ir didesnės pastangos siekti efektyvesnio Konvencijos 
nuostatų įgyvendinimo šalies ir tarptautiniuose vandenyse. Valstybės narės yra skatinamos imtis efektyvių 
apsaugos ir išsaugojimo priemonių, siūlomas aktyvesnis bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis 
organizacijomis (tarp jų INTERPOL) įtraukiant vietos bendruomenes ir ieškant sinergijos su kitomis paveldo 
išsaugojimo teisinėmis nuostatomis.  
 

8-asis susitikimas 
 

2017 m. birželio 1 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje įvyko Konvencijos mokslinio-techninio patariamojo 
komiteto 8-asis posėdis. Dar prieš susitikimą buvo pareikštos nuomonės dėl 10 anksčiau akredituotų 
nevyriausybinių organizacijų veiklų, taip pat visi komiteto nariai prieš posėdį turėjo atsiųsti informaciją apie 
savo 2016–2017 m. nuveiktus darbus povandeninio kultūros paveldo apsaugos, tyrimų ir propagavimo 
srityje. Prof. V. Žulkus pateikė duomenis apie dalyvavimą Baltijos regiono Kultūros paveldo monitoringo 
grupės Povandeninio kultūros paveldo darbo grupėje; apie kartu su Nacionalinės komisijos sekretoriatu 
inicijuotas LR nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymo pataisas, siekiant į šį įstatymą integruoti Konvencijos 
9 ir 10 str. nuostatas. Susitikime pateikta informacija apie ketinimus įkurti Lietuvos jūrinę komisiją (Seimo 
narių iniciatyva) bei mokslinius tyrimus Baltijos jūroje ir kt. 
 Posėdyje aptarta komiteto misijų ir renginių gebėjimams didinti saugumo problema ir 
bendradarbiavimas su atitinkamų šalių vyriausybėmis. Šiuo metu nesaugiausiu misijoms regionu pripažinta 
Afrika. Pabrėžta, kad vienas iš povandeninio kultūros paveldo apsaugos garantų yra nuolatinė stebėsena.  
 Susitikimo dalyviai buvo informuoti apie 2017 m. birželio 5 d. JT būstinėje Niujorke UNESCO 
organizuojamą konferenciją „An Ocean without History? – The Importance of Underwater Cultural 
Heritage“, skirtą tvariam vandenynų ir jūrų naudojimui. Viena iš aptariamų problemų – naujo pramoginius 
nardymus reglamentavimo kūrimas, ieškant palankių išeičių ir povandeninio kultūros paveldo saugojimui, ir 
povandeniniam turizmui.  

Dėl komiteto sudėties buvo priimtos atitinkamos rekomendacijos ir rezoliucijos. Daugumos 
nuomone, komiteto nariai turi būti kvalifikuoti ir plačios specializacijos povandeninės archeologijos 
specialistai. Todėl buvo nutarta: 1) komiteto narių skaičių didinti laikantis aukštos kvalifikacijos principų; 2) 
komiteto narys, kuris praleidžia du posėdžius iš eilės, turi būti perrinktas.  
 

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

 
2016 m. rugsėjo 26–28 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje įvyko Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, 

išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos (toliau šiame skyriuje – 
Konvencija) Pagalbinio komiteto 4-oji sesija. Joje buvo diskutuojama apie specialias švietimo programas 
vaikams ir jaunimui formaliojo ir neformaliojo ugdymo institucijose, videoprodukciją turistams, platinamą 
oro uostuose, stotyse ir pan., siekiant supažindinti su nelegalia prekyba kultūros vertybėmis. Valstybės 
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narės paragintos inicijuoti prekybos kultūros vertybėmis aukcionuose ir internetu nuolatinę stebėseną, 
stiprinti ryšius su visais meno rinkos dalyviais, užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos UNESCO Rekomendacijos 
dėl dokumentinio paveldo, įskaitant skaitmeninį paveldą, išsaugojimo ir prieigos (2015).  
 

2016 m. rugsėjo 29–30 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje įvyko Konvencijos tarpvyriausybinio komiteto, 
20-asis susitikimas. Kadangi UNESCO GK 37-osios sesijos metu Lietuva išrinkta šio komiteto nare ketverių 
metų kadencijai (2013–2017), šiame susitikime dalyvavo Kultūros ministerijos Kultūros politikos 
departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Žolynas. 
Susitikime pristatyti ir svarstyti kultūros vertybių grąžinimo atvejai, iškelti nauji šalių reikalavimai dėl 
neteisėtai pasisavintų kultūros objektų grąžinimo, aptarti įvairūs nuosavybės atkūrimo klausimai. Buvo 
išsakytos pozicijos dėl Graikijos reikalavimo Jungtinei Karalystei grąžinti Partenono skulptūras. Valstybės 
narės pakviestos peržiūrėti savo įstatyminę bazę siekiant pagerinti kultūros vertybių, esančių laisvuosiuose 
uostuose, apsaugą nuo nelegalios prekybos. Taip pat buvo pristatyta šalių narių patirtis reguliuojant metalo 
ieškiklių naudojimą, išorinio audito ataskaita apie UNESCO programų administravimą ir kt. 
Tarpvyriausybinio komiteto 21-asis susitikimas planuojamas 2018 m. gegužės mėn. 

 
2017 m. gegužės 15–16 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje įvyko Konvencijos šalių 4-asis susitikimas. 

Jame buvo pristatyta reikšminga veikla stiprinant teisinę bazę, diegiant gerąsias praktikas kovos su nelegalia 
prekyba kultūros vertybėmis srityje Libijoje, Jemene, Irake, Sirijoje, Malyje, JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 
Nr. 2199, stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą, pagal tarptautinius standartus bendrinant valstybių narių 
teisinę bazę, skatinant informacijos mainus, sisteminant duomenis įgyvendinimas. Kai kurių valstybių narių 
pateikti konkretūs pavyzdžiai atskleidė vis didėjančią diversifikuotų partnerysčių (tarp politikos formuotojų, 
ekspertų, akademinės bendruomenės atstovų ir kt.) svarbą nelegalaus kultūros vertybių judėjimo srityje. 
Vokietija pristatė nacionalinio lygio tyrimų projektą, o Norvegija – Europos Šiaurės šalių bendradarbiavimą 
regioniniu lygiu. Susitikime diskutuota apie problemas įgyvendinant Konvenciją. Valstybių narių ir 
Sekretoriato nuomone šiai Konvencijai vis dar trūksta matomumo. Užsibrėžtas ambicingas tikslas – iki 2020 
m. pasiekti, kad prie Konvencijos prisijungtų likusios 63 UNESCO valstybės narės.  

Valstybių narių 5-asis susitikimas vyks 2019 m. gegužės 20–21 d. 
 

2017 m. gegužės 17–19 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje įvyko Konvencijos pagalbinio komiteto 5-oji 
sesija. Joje Lietuva dalyvavo stebėtojo teisėmis. Šioje sesijoje kalbėta apie UNESCO veiklą konfliktų zonose, 
aptarta organizacijos partnerių (ES, Interpolo, Pasaulio muitinių organizacijos, Tarptautinės muziejų tarybos 
ir kt.) veikla, geros nacionalinės praktikos pavyzdžiai, periodinių ataskaitų teikimo 2019 m. tvarka ir 
paruošiamieji darbai. Pristatyta UNESCO biurų veikla kultūros paveldo apsaugos srityje Irake, Sirijoje, 
Malyje, Jemene, Libijoje, Afganistane. Organizacijos veikla nėra tapati žvelgiant iš laiko perspektyvos, tačiau 
visais atvejais akcentuotas visuomenės, ypač pasitelkiant švietimo strategijas, savimonės skatinimas. 
Pabrėžta, kad valstybėms narėms ilgainiui reiktų apsvarstyti Konvencijos įgyvendinimo nacionalinių 
koordinatorių (focal point) funkciją, kad prireikus Sekretoriatas galėtų tiesiogiai su jais susisiekti.  
 

8.1.5 Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija (2003) 
 

Konvencijos šalių generalinės asamblėjos 6-oji sesija 
 

2016 m. gegužės 30–birželio 1 d. Paryžiuje vyko Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos 
konvencijos (toliau šiame skyriuje – Konvencija) šalių generalinės asamblėjos 6-oji sesija, kurioje dalyvavo 
Lietuvos ambasadorius prie UNESCO dr. Arūnas Gelūnas, Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius 
Saulius Liausa, Folkloro poskyrio vyr. specialistė Loreta Sungailienė ir Sekretoriato kultūros programų 
vadovė Milda Valančiauskienė.  
 Sesijos metu šalims narėms pristatyta UNESCO Sekretoriato ataskaita dėl atnaujinto Nematerialaus 
kultūros paveldo skyriaus struktūros, veiklos krypčių vertinimo rodiklių, akcentuotos problemos dėl 
nominacijų apdorojimo laiku, pristatyti nauji dokumentai, įgyvendinimo gairės, apžvelgti gebėjimų 
stiprinimo renginiai 70 valstybių, įvykdyti poreikių tyrimai, patariamosios veiklos, leidinių parengimas, 
mokymo medžiaga ir vedėjų apmokymas, bylų ir ataskaitų vertinimo mechanizmas, apsaugos planai, 
periodinių ataskaitų vertinimo eigos problematika. Sekretoriatas įvertino bylas sąrašams, taip pat įvairias su 
Konvencijos įgyvendinimu susijusias ataskaitas, suteikė techninę pagalbą valstybėms, parengė atmintines-
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gaires dėl periodinių ataskaitų rengimo, atliko analitinę studiją dėl sąvadų; švietimo, perdavimo srityje – 
įvertino ataskaitas dėl lyčių lygybės, 2 kategorijos regioninių centrų veiklą, bendradarbiavo dėl gebėjimų 
stiprinimo šalims ekstremaliose situacijose (Sirija), partnerysčių su JT agentūromis stiprinimo, atnaujino 
interneto svetainę, tęsė darbą dėl audito išvadų įgyvendinimo. Išryškintos dvi pagrindinės Sekretoriato 
veiklos kryptys: 1) Konvencijos valdymas, nominacijos, raportai, 2) gebėjimų stiprinimo programos. Sesijoje 
akcentuota, kad dėl ribotų galimybių sekretoriatas nepajėgia laiku įvertinti visų periodinių ataskaitų, didelis 
dėmesys skiriamas gebėjimų stiprinimo programoms. Komiteto ataskaitoje pristatytos naujai Konvenciją 
ratifikavusios šalys, pabrėžtas gebėjimų stiprinimas kaip prioritetinė veikla. Taip pat vykdyta veikla dėl 
rekomendacijų ir gerosios praktikos sklaidos, parengtas planas dėl Nematerialaus kultūros paveldo fondo 
išteklių naudojimo, parengtas Įgyvendinimo gairių projektas, atnaujinimai dėl bylų atmetimo, tarptautinės 
pagalbos dydžio, periodinių ataskaitų, nevyriausybinių organizacijų įvertinimo terminų, darnaus vystymosi.  

Įvertintos 24 bylos (Reprezentatyvusis sąrašas, Sąrašas, kuriam reikalinga neatidėliotina pagalba 
2014–2015), įrašyti 65 nauji elementai, įkurta bendra Vertinimo komisija visiems sąrašams, 14 šalių gavo 
finansinę paramą. Pristatyta 12 etikos principų, kuriuos parengė ir patvirtino Komitetas 2015 m. Namibijoje. 
Sesijoje vyko debatai dėl Konvencijos įgyvendinimo gairių atnaujinimo. Tarptautinės pagalbos suma 
paraiškoms padidinta iki 100 000 JAV dolerių. Pritarta įtraukti naują gairių dalį, skirtą darniam vystymuisi. 
Per sesiją vyko rinkimai į Konvencijos tarpvyriausybinį nematerialaus kultūros paveldo apsaugos komitetą.  

Visi Generalinės asamblėjos 6-osios sesijos sprendimai pateikiami čia: https://ich.unesco.org/en/6.ga.  
 

Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros paveldo komiteto sesijos  
 

11-oji sesija, Adis Abeba (Etiopija) 
 

2017 m. lapkričio 28–gruodžio 2 d. vyko Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros paveldo komiteto 
11-oji sesija, kurioje Lietuvai atstovavo Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė ir 
Lietuvos nacionalinio kultūros centro vyr. specialistė Loreta Sungailienė. 

Sesijoje tarptautinių nevyriausybinių organizacijų, akredituotų prie UNESCO, forumo atstovai pristatė 
nevyriausybinių organizacijų forumo pagrindines temas: Fondo lėšų problematiką, palaikymą pateiktoms 
nominacijoms, nematerialaus kultūros paveldo teisinės apsaugos būtinybę ginkluoto konflikto atveju, 
apsaugos galimybes ir iššūkius, susijusius su nematerialaus kultūros paveldo puoselėtojų amžiumi, forumo 
sklaidą apie įvairių nevyriausybinių organizacijų renginius. 

Buvo pristatyta sekretoriato veiklos ir finansinė ataskaitos, naujas periodinių ataskaitų teikimo ciklas, 
interneto svetainė II kategorijos centrams, II kategorijos centrų koordinacinis susitikimas. Dešimtyje Afrikos 
valstybių atlikta poreikių analizė, sukurta duomenų bazė ilgalaikiams projektams, įvyko daug gebėjimų 
stiprinimo projektų, parengta nauja mokymo medžiaga, naujos valstybės ratifikavo Konvenciją. Akcentuotas 
lėšų stygius, neadekvatus Konvencijos aktualumui. Patvirtintos 6 valstybių periodinės ataskaitos. Pabrėžta 
būtinybė rengiant ataskaitas labiau įtraukti nevyriausybines organizacijas, mokslo įstaigas, bendruomenes, 
pabrėžti nematerialaus kultūros paveldo įtaką darniam vystymuisi, dalyvauti gebėjimų stiprinimo 
programose. Patvirtintos 6 ataskaitos apie vertybes, kurios įtrauktos į Sąrašą vertybių, kurioms reikalinga 
neatidėliotina apsauga. Patvirtinta ataskaita dėl suteiktos tarptautinės paramos. Vertinimo komisija pristatė 
ataskaitą apie nominacijų vertinimą, valstybėms pateiktos rekomendacijos, siekiant nominacijų kokybės. 
 Sesijoje tvirtintos atrinktos kandidatūros į: UNESCO Gerosios patirties veiklų sąrašą, UNESCO 
Nematerialaus kultūros paveldo, kuriam reikalinga neatidėliotina apsauga, sąrašą ir UNESCO 
Reprezentatyvųjį nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Daugiau informacijos apie 2016 m. į UNESCO 
nematerialaus kultūros paveldo sąrašus įrašytas vertybes: http://www.unesco.org/culture/ich/en/lists. 
 Šios Komiteto sesijos metu išrinkta nauja Vertinimo komisija, sudaryta iš 6 valstybių (šiuo metu 
nesančių Komiteto narėmis) atstovų ir 6 akredituotų prie UNESCO nevyriausybinių organizacijų.  

Komiteto 11-osios sesijos sprendimai pateikiami čia: http://www.unesco.org/culture/ich/en/11com. 
 

12-oji sesija, Jeju s. (P. Korėja) 
 

2017 m. gruodžio 4–9 d. Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros paveldo apsaugos komiteto 12-
ojoje sesijoje į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įrašytos dar 33 
vertybės. Iš viso šiame sąraše nuo šiol 398 vertybės, tarp kurių Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo 
vertybės: kryždirbystės, sutartinių ir Baltijos valstybių dainų ir šokių švenčių tradicija. Į UNESCO Gerosios 
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nematerialaus kultūros paveldo apsaugos patirties sąrašą įtraukti 2 elementai: Bulgarijos Chitalishte 
(bendruomenės kultūros centrai) ir Margilų amatų plėtros centras (Uzbekistanas). Tarpvyriausybinis 
komitetas nusprendė pritarti šalies narės prašymui anksčiau į vieną sąrašą įrašytą vertybę perkelti į kitą 
sąrašą: 2011 m. į Nematerialaus kultūros paveldo, kuriam reikalinga neatidėliotina pagalba, sąrašą įrašytas 
Xoan dainavimas Phú Thọ provincijoje (Vietnamas) perkeltas į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus 
kultūros paveldo sąrašą. Nuo šiol šiame sąraše 399 vertybės. Tarptautinio fondo parama skirta: Zambijos 
nematerialaus kultūros paveldo apsaugos ir valdymo gebėjimų stiprinimui ir Ugandos Empako vardų 
suteikimo ceremonijų bei praktikų dokumentavimui ir gaivinimui. Sesijos metu taip pat aptarta UNESCO 
Sekretoriato veikla, Nematerialaus kultūros apsaugos fondo ir UNESCO Sekretoriato lėšų klausimai, 
Konvencijos įgyvendinimo gairių pakeitimai, susiję su periodinėmis šalių ataskaitomis, kurie bus nagrinėjami 
Generalinės asamblėjos sesijoje 2018 m. birželį, Konvencijos įgyvendinimo indikatoriai, Vertinimo komisijos 
vaidmens ir kt. klausimai. Sesijoje dalyvavo 24 Komiteto valstybių narių delegacijos ir 88 valstybių, nesančių 
Komiteto narėmis, delegacijos, 3 delegacijos iš valstybių, ne Konvencijos narių, 56 akredituotos 
nevyriausybinės organizacijos, kt. Lietuvai atstovavo Sekretoriato kultūros programų vadovė 
M. Valančiauskienė.  

Visi 12-osios Komiteto sesijos sprendimai pateikiami čia: https://ich.unesco.org/en/12com.  
 

Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo veiklos direktyvos 
 

Siekiant plačiąją visuomenę susipažinti su naujausiais UNESCO 
teisiniais dokumentais, su kuriais siejama Lietuvos vertybių UNESCO 
tarptautiniuose sąrašuose apsauga ir jų valdymas, ir paskatinti jais 
vadovautis, į lietuvių kalbą buvo išverstos, suredaguotos ir išleistos trys 
aktualiausios kultūrai ir jos paveldui skirtos UNESCO konvencijos ir jų 
įgyvendinimo veiklos gairės. Vienas iš šių leidinių – Nematerialaus 
kultūros paveldo apsaugos konvencija ir jos įgyvendinimo veiklos 
direktyvos. Leidinys prieinamas Kultūros ministerijos, Nacionalinės 
komisijos ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro interneto svetainėse, 
taip pat platinamas tiesiogiai suinteresuotoms institucijoms. 

Preliminari Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos ir 
jos įgyvendinimo veiklos direktyvų versija pristatyta dar 2015 m. lapkričio 
11–12 d. vykusiame seminare „UNESCO nematerialaus kultūros paveldo 
apsaugos konvencijos įgyvendinimas vietiniu ir tarptautiniu lygmeniu“, kuris 
įvyko Kultūros ministerijoje. Jis buvo surengtas bendradarbiaujant su 

Kultūros ministerija, Lietuvos liaudies kultūros centru ir Nyderlandų ambasada Vilniuje. 
Šis leidinys pristatytas 2016 m. gruodžio 14–15 d. Lietuvos etninės kultūros specialistų seminare, 

vykusiame Dubingiuose. Seminarą rengė Lietuvos nacionalinis kultūros centras, bendradarbiaudamas su 
Sekretoriatu. 
  

Konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje periodinė ataskaita už 2012–2017 m. 
 

Kultūros ministrės L. Ruokytės-Jonsson 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. ĮV-702 įsteigta darbo 
grupė Konvencijos įgyvendinimui užtikrinti. Grupės pirmininke paskirta kultūros viceministrė Gintautė 
Žemaitytė, pirmininko pavaduotoja – Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Vida 
Šatkauskienė, sekretore – Nacionalinės komisijos kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė. Po 
pirmojo darbo grupės posėdžio nutarta papildyti ją Švietimo ir mokslo ministerijos atstovu. Kultūros 
ministrės 2017 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-883 darbo grupė papildyta Švietimo ir mokslo ministerijos 
Mokymosi visą gyvenimą departamento vyr. specialiste Emilija Bugailiškiene. Kultūros ministrės 2017 m. 
spalio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-1015 darbo grupės pirmininku tapo kultūros viceministras Renaldas 
Augustinavičius.  

2017 m. įvyko 3 darbo grupės posėdžiai, kurių metu dalyviai prisiėmė įsipareigojimus pateikti 
informaciją Konvencijos įgyvendinimo periodinei ataskaitai, aptarė 2012–2017 m. svarbiausius įvykius 
nematerialaus kultūros paveldo apsaugos srityje ir įrašytų į UNESCO Reprezentatyvųjį nematerialaus 
kultūros paveldo sąrašą vertybių būklę. Darbo grupė nutarė, kad pateikus periodinę ataskaitą UNESCO, 
būtina ją pristatyti plačiajai visuomenei lietuvių kalba ir parengti Konvencijos įgyvendinimo rekomendacijas.  
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Darbo grupė inicijavo konsultacijas su kryždirbiais, jos įvyko Lietuvos nacionaliniame kultūros centre 
2017 m. lapkričio 17 dieną. Susitikime, kuriame aptarta kryždirbystės tradicijos užtikrinimo problematika, 
taip pat dalyvavo kultūros viceministras R. Augustinavičius. Susitikimo metu surinkta medžiaga buvo 
įtraukta į periodinę ataskaitą. Iki 2017 m. pabaigos Nacionalinės komisijos sekretoriatas sistemino, 
redagavo ir vertė preliminarią iš darbo grupės narių gautą medžiagą, o 2018 m. pradžioje periodinė 
ataskaita bus pateikta UNESCO, ataskaitos svarstymas numatomas 2018 m. lapkritį Tarpvyriausybinio 
nematerialaus kultūros paveldo komiteto 13-osios sesijos metu.  
 

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas 
 

2016 m. buvo tęsiami Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado (toliau – Sąvadas) 
įgyvendinimo darbai: sudaryta Sąvado veiklos tęstinumo grupė, paskirti už jo kūrimą atsakingi Lietuvos 
nacionalinio kultūros centro specialistai, pabaigta tvarkyti teisinė bazė: Nematerialaus kultūros paveldo 
vertybių sąvado naudotojų administravimo taisyklės, Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado 
saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado 
veiklos tęstinumo valdymo planas, pradėtas Sąvado komplektavimo metodikos atnaujinimo procesas, 
sukurtas Sąvado svetainės, prieinamos visuomenei, projektas (http://savadas.lnkc.lt/index.html). Nuo 2016 m. 
pabaigos Sąvado kūrimo metodika atnaujinama, atsižvelgiant į UNESCO ekspertų rekomendacijas ir 
pasiūlymus ir plečiant bendruomenių, asmenų (ne tik specialistų) galimybes teikti įtraukti jiems svarbias 
vertybes į Sąvadą.  

 
2016 m. gruodžio 14–15 d. Lietuvos nacionalinis kultūros centras surengė seminarą „Nematerialaus 

kultūros paveldo gyvybingumas šiuolaikinėje visuomenėje. Sąvado kūrimas“. Seminare aptarta Sąvado 
sudarymo strategija, tikslai, kūrimo etapai. Nacionalinės komisijos sekretoriato kultūros programų vadovė 
M. Valančiauskienė parengė ir seminare pristatė pranešimą „UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo 
apsaugos konvencija ir svarbiausi jos instrumentai“ ir bendradarbiavo įtraukiant į seminaro programą 
lektorę Dr. Laimą Galkutę, Vilniaus universiteto docentę ir Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos 
darnaus vystymosi švietimo ekspertę, ji seminare pristatė pranešimą „Nematerialaus kultūros paveldo 
vaidmuo įgyvendinant visuomenės darnaus vystymosi siekius“.  

2017 m. birželio 6 d. Lietuvos nacionalinis kultūros surengė seminarą „Nematerialaus kultūros 
paveldo vertybių sąvadas: paraiškų rengimas ir teikimas“ ir paskelbė kvietimą į Sąvadą teikti pirmąsias 
vertybių paraiškas.  

2017 m. lapkričio 22–23 d. Lietuvos nacionalinis kultūros centras surengė seminarą „Nematerialaus 
kultūros paveldo vertybių sąvadas: rezultatai, klausimai, ateities darbai“. Seminare nagrinėti Sąvado 
2017 m. veiklos rezultatai, problemos, savivaldybių sąvadų sudarymo, paraiškų pildymo klausimai. 
Nacionalinės komisijos sekretoriato kultūros programų vadovė M. Valančiauskienė seminaro dalyviams 
perskaitė pranešimą „Pasaulio nematerialaus kultūros paveldo elementų įvairovė“ ir dalyvavo diskusijoje 
„Ar Lietuvos bendruomenės pasirengusios saugoti, perduoti ir plėtoti vietines kultūros tradicijas?“ 
  
 2017 m. gruodžio 14 d. įvyko Sąvado ekspertų komisijos posėdis (Nacionalinės komisijos sekretoriato 
kultūros programų vadovė M. Valančiauskienė buvo pakviesta kaip ekspertė dalyvauti svarstant ir vertinant 
paraiškas), po kurio buvo paskelbtos pirmosios patvirtintos Sąvado vertybės: Kurtuvėnų Užgavėnės, 
Kupiškėnų vestuvės, senovinis stintelių ir seliavų gaudymas, sukant „bobas“ Mindūnų kaime ant Lakajų 
ežero, Južintų krašto keptinis alus, Pietinių (šilinių) dzūkų dainavimo tradicija Žiūrų kaime, kryžių lankymas 
Griškabūdžio apylinkėse, sodų rišimo tradicija, lošinių ir vaikų migdymo tradicijos Lietuvoje, polka Lietuvoje 
ir Kūčios. Nacionalinio Sąvado atsiradimas leis Lietuvai teikti naujas vertybes UNESCO nematerialaus 
kultūros paveldo sąrašams. 

 
UNESCO Reprezentatyvusis nematerialaus kultūros paveldo sąrašas 

 
Dainų ir šokių švenčių tradicija 

 
2016 m. lapkričio 1–3 d. Lietuvos kultūros specialistų, politikos įgyvendintojų ir stebėtojų delegacija 

vyko į Rygą dalyvauti renginiuose, skirtuose Baltijos šalis vienijantiems reiškiniams – dainų ir šokių švenčių 
tradicijai bei kultūros centrų būklei, jų plėtrai, laimėjimams ir problemoms aptarti. Lietuvos delegaciją 
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sudarė kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vyr. specialistė Jadvyga Lisevičiūtė, Lietuvos 
savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais Jonas Mickus, filosofas, rašytojas, 
publicistas, politinis bei visuomenės veikėjas dr. Arvydas Juozaitis, Lietuvos nacionalinio kultūros centro 
direktorius Saulius Liausa, direktoriaus pavaduotoja Vida Šatkauskienė, Regionų kultūros stebėsenos, 
analizės ir informacijos poskyrio vadovė Inga Kriščiūnienė, Muzikos poskyrio vadovė Aurelija Andrijauskaitė, 
Choreografijos poskyrio vadovė Živilė Adomaitienė, Nacionalinės komisijos sekretoriato kultūros programų 
vadovė Milda Valančiauskienė, Lietuvos kultūros centrų tarybos prie Kultūros ministerijos pirmininkė, 
Molėtų kultūros centro direktorė Inga Narušienė, Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas, 
Plungės r. savivaldybės kultūros centro direktorius Romas Matulis, Lietuvos chorų asociacijos prezidentas 
Vytautas Miškinis, Klaipėdos kamerinio choro „Aukuras“ vadovas Alfonsas Vildžiūnas, Panevėžio r. 
savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas Remigijus Vilys, Anykščių kultūros centro 
direktorė Dijana Petrokaitė, Tauragės kultūros centro direktorius Virginijus Bartušis. Panašios sudėties – 
kultūros ministerijų, nacionalinių ar liaudies, taip pat regionų kultūros centrų, nevyriausybinių organizacijų – 
specialistų delegacijos atstovavo Estijai ir Latvijai. 

Lapkričio 1 d. Latvijos nacionaliniame kultūros centre vyko Baltijos šalių dainų ir šokių švenčių 
tradicijos apsaugos ir vystymosi komiteto posėdis (Nacionalinės komisijos sekretoriato kultūros programų 
vadovė M. Valančiauskienė šio komiteto narė nuo 2003 m.). Jame buvo keičiamasi nuomonėmis dėl 
konferencijos „Dainų ir šokių šventės rytoj“ bendros rezoliucijos būtinybės, pasiskirstyta į diskusijų grupes, 
svarstyti kiti šalių bendradarbiavimo plėtojant į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialiojo kultūros 
paveldo sąrašą įtrauktą Dainų ir šokių švenčių tradiciją klausimai: keitimasis informacija apie kiekvienoje iš 
šalių vykstančius su šia tradicija susijusius procesus, renginius, kitas priemones, galimybės kaimyninių 
valstybių dainų ir šokių šventes transliuoti per nacionalines televizijas bei internete, bendras Baltijos šalių 
tradicijos apsaugos ir plėtros veiksmų planas, komiteto nuostatų oficialus patvirtinimas ir pan. 

Lapkričio 2 d. Tarptautinės konferencijos „Dainų ir šokių šventė ateičiai“ dalyviai Latvijos tautos 
namuose savo pranešimuose aptarė socialinius, kultūrinius, politinius, ekonominius faktorius, darančius 
įtaką Dainų švenčių gyvybingumui ir tęstinumui. 
 

Kryždirbystė ir kryžių simbolika 
 

Nacionalinės komisijos sekretoriatas, 
bendradarbiaudamas su kryždirbystės specialiste 
Elena Počiulpaite, parengė iliustruotą straipsnį 
prancūzų kalba specialiam pasaulio kultūros 
žurnalui CODEX Prancūzijoje.  

Nacionalinės komisijos sekretoriatas, 
bendradarbiaudamas su Lietuvos nacionaliniu 
kultūros centru, parengė projekto „Kryždirbystės 
žemėlapis Lietuvoje“ (angl. The roadmap of 
Crosscrafting) paraišką UNESCO dalyvavimo 
programai, tačiau finansavimo šis projektas 
negavo. 

 
Darbo grupė Konvencijos įgyvendinimui užtikrinti, įpareigota parengti Konvencijos įgyvendinimo 

periodinę ataskaitą už 2012–2017 m. (daugiau žr. 52 p.), inicijavo konsultacijas su kryždirbiais, kurios įvyko 
Lietuvos nacionaliniame kultūros centre 2017 m. lapkričio 17 dieną. Susitikime, kuriame aptarta 
kryždirbystės tradicijos užtikrinimo problematika, taip pat dalyvavo kultūros viceministras 
R. Augustinavičius. Susitikimo metu surinkta medžiaga buvo įtraukta į periodinę ataskaitą. 

 
Kita veikla nematerialaus kultūros paveldo srityje 

 
Tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis „Lauksnos“ 

 
Nacionalinė komisija suteikė patronažą Tarptautiniam nematerialaus kultūros paveldo festivaliui 

„Lauksnos“, kuris vyko Klaipėdoje 2017 m. liepos 13–17 d. Toks festivalis, reprezentuojantis UNESCO 
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nematerialaus kultūros paveldo sąrašų elementus: žodinės kūrybos tradicijas, raiškos formas, tradicinius 
amatus, folklorą, surengtas pirmą kartą. (Daugiau žr. 4 priede) 

 
Paskaita Vilniaus dailės akademijoje 

 
Bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademijos UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos 

katedra bei su kitais Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato partneriais, 2017 m. spalio–
gruodžio mėn. įvyko paskaitų apie UNESCO ciklas kaip tarptautinės politikos kurso dalis magistro studijų 
programos studentams. Lapkričio 28 d. įvyko paskaita „UNESCO nematerialaus kultūros paveldo apsauga – 
bendruomenių stiprinimo politika“ (lektor. Milda Valančiauskienė, daugiau žr. 10.8). 
 

8.2 Kultūrinis turizmas 
 

2016 m. gegužės 9 d. vyko susitikimas su susisiekimo viceministru Arijandu Šliupu dėl Kelių eismo 
taisyklių 1 priedo ženklų Nr. 628-629 esamos grafinės ir tekstinės dalies, susijusios su UNESCO pasaulio 
paveldo vietovėmis, pakeitimų ir dėl UNESCO pasaulio paveldo ir programos „Žmogus ir biosfera“ 
informacijos ženklų (piktogramų) pakeitimo turizmo metodinėse rekomendacijose. 

 
Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos 

direktoriaus 2016 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V-144 buvo patvirtinta 
darbo grupė leidinio darbiniu pavadinimu „UNESCO paveldas 
Lietuvoje“ klausimams nagrinėti, kurioje Sekretoriatui atstovavo 
paveldo programų vadovė R. Vaičekonytė-Kepežinskienė. Darbo 
grupės tikslas – bendradarbiaujant su susijusiomis institucijomis 
parengti turistinį leidinį apie 10 Lietuvos paveldo vertybių, įrašytų į 
tarptautinius UNESCO sąrašus, siekiant platesnės UNESCO pasaulio 
paveldo vertybių sklaidos Lietuvoje bei užsienyje, prisidedant prie 
Lietuvos, kaip patrauklios turizmui šalies, žinomumo didinimo bei 
teigiamo įvaizdžio užsienyje formavimo. Sekretoriatas aktyviai 
dalyvavo rengiant leidinio koncepciją, turistinius maršrutus ir 
vertybių aprašymus, teikė informaciją ir konsultavo aktualiais 
UNESCO terminologijos bei leidinio turinio klausimais. 

Projektas buvo įgyvendintas 2017 m. gruodį. Leidinys 
parengtas Lietuvos ir tarptautinei auditorijai, išleistas lietuvių, anglų, 

vokiečių, prancūzų, italų, rusų, švedų, japonų, norvegų, lenkų kalbomis 43 tūkst. egzempliorių tiražu. Jį 
numatoma platinti tarptautinėse turizmo parodose, turizmo informacijos centruose, renginiuose, per 
Lietuvos Respublikos ambasadas ir konsulatus prioritetinių Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkų 
gyventojams, potencialiems turistams, besidomintiems Lietuva. Leidinio elektroninė versija prieinama 
Valstybinio turizmo departamento internetinėje svetainėje 
http://www.lithuania.travel/en/publications/17321. 
 

2017 m. kovo–rugsėjo mėn. buvo vykdomas „Kurk Lietuvai“ (vykdė stažuotojos Ieva Nagytė ir 
Viktorija Bružaitė, projekto vadovė – Nacionalinės komisijos generalinė sekretorė A. Junevičienė) kultūrinio 
turizmo projektas „Kultūrinio turizmo skatinimas: UNESCO sąrašuose esančių Lietuvos vertybių 
aktualizavimas“, kurio tikslas – įvertinti esamą informaciją, aktualizuojančią UNESCO sąrašuose esantį 
pasaulio paveldą Lietuvoje, pateikti užsienio šalių gerąsias praktikas ir parengti suderintą pasiūlymų rinkinį 
institucijoms, atsakingoms už UNESCO pasaulio paveldo vertybes. Kultūrinis turizmas Lietuvoje yra sparčiai 
progresuojanti sritis, tačiau ne visos kokybiškos jo skatinimo priemonės yra panaudojamos. Viena iš jų – 
UNESCO Pasaulio paveldo, kaip kultūrinio turizmo kokybės, ženklas, kuris nėra tikslingai išnaudojamas 
turistams pritraukti bei šalies įvaizdžiui gerinti. Projekto metu atliktas išsamus tyrimas dėl UNESCO 
atnešamos pridėtinės vertės Lietuvai, įvertinantis UNESCO atnešamą finansinę, socialinę naudą Lietuvai, jos 
piliečiams, bendruomenėms, viešojo sektoriaus institucijoms bei privačiam sektoriui. Įgyvendinant projektą, 
buvo pateikti pavyzdžiai, kaip Lietuvos buvimas UNESCO organizacijos nare prisideda prie Lietuvos 
valstybinių strateginių tikslų ir programų tarptautinio bendradarbiavimo, darnios plėtros, užsienio politikos, 
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kultūrų įvairovės ir kitose srityse. Parengtas pasiūlymų rinkinys už UNESCO vertybes atsakingoms 
institucijoms. Pradėtas pasiūlymų, pokyčių įgyvendinimas:  

1) Lietuvos kultūros tarybai buvo pateikti pasiūlymai dėl finansavimo priemonių, skirtų kultūros 
paveldui, atnaujinimo, suteikiant palankesnes sąlygas Lietuvos UNESCO vertybes aktualizuojantiems 
projektams. Artėjant naujam finansavimo periodui, į siūlymus buvo atsižvelgta: programoje „Kultūros 
paveldas“ Lietuvos UNESCO paveldo aktualizavimas išskiriamas kaip atskira finansuojama veikla, taip pat 
tarp vertinimo prioritetų išskirta kultūros paveldo, turizmo ir švietimo sąveika bei bendruomenės vaidmuo. 

2) Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos buvo pateiktas siūlymas į Pavyzdinę 
gidų rengimo programą įtraukti potemę „Lietuvos vertybės UNESCO sąrašuose“. Siekiant kuo sklandesnio 
šio kurso įgyvendinimo, parengta Atmintinė gidų kursų organizatoriams. Dėstyti kursą „Lietuvos vertybės 
UNESCO sąrašuose“ rekomenduojama rinktis paveldo specialistus, kurių veiklos laukas susijęs su į UNESCO 
sąrašus įtrauktomis Lietuvos vertybėmis.  

Visas projekto aprašymas: http://kurklt.lt/projektai/kulturinio-turizmo-skatinimas-lietuvoje-unesco-pasaulio-

paveldo-vertybiu-aktualizavimas/. 
 

2017 m. gegužės mėn. Sekretoriatas teikė pasiūlymą Ūkio ministerijos Turizmo politikos skyriui dėl LR 
turizmo įstatymo 29 str. 3 d. pakeitimo. Teiktas pasiūlymas buvo inicijuotas remiantis tuo, kad šiame 
Įstatyme nurodoma, jog gidas „ekskursijų metu suteikia specialią informaciją apie lankomus <...> gamtos, 
kultūros, mokslo <...> objektus arba vietoves“. Deja, net ir ne vienerius metus dirbantys gidai neretai turi 
itin menkas ar net klaidingas žinias ir suvokimą apie į UNESCO sąrašus įtrauktas Lietuvos vertybes, jų 
išskirtinę visuotinę vertę. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, kurią numato Įstatymas, nėra reikalavimo į 
gidų rengimo programą įtraukti įvadinį kursą apie Lietuvos vertybes UNESCO sąrašuose, todėl siūlyta jį 
įtraukti kaip privalomą, UNESCO temai skiriant 8 akademines valandas. Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos 
aukštosios mokyklos rengia paveldosaugos ir etninės kultūros specialistus, kurie įgyja kompetencijų, 
reikalingų dėstyti įvadinį kursą apie Lietuvos vertybes UNESCO sąrašuose, todėl gidų rengimo kursų 
organizatoriams neturėtų kilti sunkumų surandant UNESCO temai dėstyti reikiamų specialistų. Šiam 
pasiūlymui buvo gautas pritarimas iš Lietuvos gidų sąjungos.  
 

Projektas „UNESCO pasaulio paveldo kelionės Europai“ 
 

2017 m. gegužės–gruodžio mėn. buvo vykdomas projektas „UNESCO pasaulio paveldo kelionės 
Europai“. Tai Europos Sąjungos iniciatyva, įgyvendinta kartu su UNESCO ir „National Geographic“. Lietuvoje 
projektą įgyvendino Ūkio ministerijos Turizmo politikos skyrius, projekto vadovė, koordinatorė Eglė 
Kudzmanienė. Jo tikslas – kurti unikalius kultūrinio paveldo kelius, naujus turizmo maršrutus, skiriant 
dėmesį internetiniam puslapiui sukurti ir jo sklaidai. Siekiama didinti UNESCO pasaulio paveldo žinomumą 
visoje ES. Turizmo rinkai parengti skirtingi maršrutai įvairiomis temomis: „Karališkoji Europa“, „Senoji 
Europa“, „Romantiška Europa“ ir „Požeminė Europa“.  

Viena iš projekte dalyvaujančių Europos vietovių – Vilniaus istorinis centras, patekęs į „Romantiška 
Europa” maršruto kategoriją. Sekretoriatas dalyvavo posėdžiuose ir susitikimuose derinant Vilniaus istorinio 
centro pristatymo turinio klausimus. Šiai temai buvo skirtas studentės Gabrielės Petrovičiūtės praktikos 
darbas (praktikos vadovė Sekretoriate – R. Vaičekonytė-Kepežinskienė), kuriame buvo pateikti pasiūlymai 
dėl įvairių istorinių Vilniaus senamiesčio naratyvų, romantiškų istorijų ir legendų, atskleidžiančių miesto 
išskirtinę visuotinę vertę, pristatymo. 

 
8.3 Konvencija dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo (2005) 

 
Tarpvyriausybinis kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo komitetas 

 
2016 m. lapkričio 12–15 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vyko Tarpvyriausybinio kultūros raiškos 

įvairovės apsaugos ir skatinimo komiteto 10-oji sesija. Joje dalyvavo Lietuvos kino centro direktorius 
Rolandas Kvietkauskas ir Nacionalinės komisijos sekretoriato kultūros programų vadovė Milda 
Valančiauskienė. Sesija prasidėjo nevyriausybinių organizacijų forumu, kaip viena iš priemonių, skatinančių 
konsultacijas su pilietine visuomene. Pristatant UNESCO Sekretoriato ataskaitą, akcentuotos gebėjimų 
stiprinimo programos iniciatyvos, įgyvendintos kartu su Švedijos, Danijos, Korėjos organizacijų ir fondų 
parama besivystančiose šalyse. Pristatyti ES paremti projektai: leidinys „Investicija į kultūrą dėl darnaus 
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vystymosi“, metodinis gidas techninei pagalbai formuojant politiką. Pristatytos įgyvendintos iniciatyvos 
(konferencijos, seminarai, ministrų susitikimai), skirtos žinomumo apie Konvenciją dėl kultūrų raiškos 
įvairovės apsaugos ir skatinimo (toliau šiame skyriuje – Konvencija) didinimui bei kultūros raiškos 
skaitmeninėje aplinkoje įvairovės transformaciniams procesams. 2016 m. UNESCO Statistikos institutas 
parengė leidinį „Globalizacija kultūros prekyboje: vartojimo kritimas“. UNESCO Sekretoriatas toliau 
įsipareigojo tęsti Konvencijos 16 ir 21 str. įgyvendinimo stebėseną, susijusią su kultūros įtraukimu į dvišales 
ir daugiašales prekybos sutartis bei vystomąjį bendradarbiavimą. Pabrėžtas įsipareigojimas prisidėti prie 
„Darbotvarkės 2030“ tikslų įgyvendinimo: kultūros integravimo į darnų vystymąsi, žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių. Komitetas pabrėžė bendradarbiavimo su pilietine visuomene svarbą, kreipėsi į valstybes 
nares, kviesdamas užtikrinti galimybes nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti šiuose susitikimuose. 
2017 m. bus parengta pilietinės visuomenės ataskaita apie Konvencijos įgyvendinimą ir NVO vaidmenį. 
Valstybės debatuose pasveikino Sekretoriatą įgyvendinus daug reikšmingų iniciatyvų, įskaitant kultūros ir 
darnaus vystymosi sąsajas, UNESCO ir ES bendras pastangas. Sesijoje taip pat vyko diskusija apie kultūros 
vystymosi skaitmeninėje aplinkoje iššūkius: prieigą prie skaitmeninių technologijų bei piratavimo, etikos 
problemas, susijusias su kultūrinių prekių sklaida, su visų socialinių grupių lygiomis teisėmis, kalbine 
įvairove. Vyko atskira diskusija, skirta pilietinės visuomenės skaitmeninėje aplinkoje temai, joje dalyvavo 
skaitmeninių medijų ir meno atstovai iš Kanados, Senegalo, Gvatemalos, Argentinos, Tarptautinės 
nepriklausomų leidėjų sąjungos. Daugiausia debatų vyko dėl Konvencijos įgyvendinimo veiklos gairių 
papildymo projekto, skirto Konvencijos įgyvendinimui skaitmeninėje aplinkoje. Lietuvos delegacija pasisakė 
debatuose, bendrai pritardama gairių papildymo projektui ir pasiūlydama naują punktą, skirtą studijų ir 
apžvalgų rengimui kultūros ir kūrybingumo plėtotės skaitmeninėje aplinkoje tema. 
 Sesijoje taip pat buvo preliminariai tvirtinamos Tarptautinio kultūros raiškos įvairovės fondo ir 
valstybių narių periodinės ataskaitos (teikiamos kas 4 metus) apie Konvencijos įgyvendinimą. Lietuva 
pateikė UNESCO jau antrąją periodinę ataskaitą, kurią rengė kultūros ministro Šarūno Biručio patvirtinta 
tarpinstitucinė darbo grupė, vadovaujama R. Kvietkausko. Galutinis periodinių ataskaitų vertinimas ir 
tvirtinimas įvyko 2017 m. birželio 12–15 d. šios Konvencijos šalių narių konferencijos 6-ojoje sesijoje (žr. 
toliau, visi Komiteto 10-osios sesisjos sprendimai pateikiami čia:  
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/10igc_decisions_en.pdf. 
 

2017 m. gruodžio 12–15 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vyko Tarpvyriausybinio kultūros raiškos 
įvairovės apsaugos ir skatinimo komiteto 11-oji sesija. Kultūros ministerija į šį renginį atstovų nedelegavo, o 
Nacionalinės komisijos sekretoriatas sesijoje nedalyvavo dėl lėšų stokos. Visi šios sesijos sprendimai 
pateikiami čia: https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/11igc_decisions_en.pdf.  
 

Gerosios dalyvavimo Tarpvyriausybiniame kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo komitete 
patirties mainai su Latvija 

 

2017 m. birželio 2 d. Nacionalinės komisijos sekretoriate įvyko susitikimas su Latvijos delegacija, 
siekiant pasidalinti patirtimi dalyvaujant UNESCO Tarpvyriausybiniame kultūros raiškos įvairovės apsaugos 
ir skatinimo komitete. Susitikime dalyvavo prof. Rūta Muktupāvela (Latvijos kultūros akademija), Laura 
Turlaja Head (Latvijos kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Strateginio planavimo skyrius) 
ir Ieva Svarca (Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas), Rolandas Kvietkauskas (Lietuvos kino 
centras), Asta Junevičienė ir Milda Valančiauskienė (Nacionalinės komisijos sekretoriatas). Susitikimo metu 
kalbėta apie Lietuvos gerąją patirtį dalyvaujant Komitete, periodinės ataskaitos rengimo procesą, 
Rekomendacijų dėl Konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje, Latvijos pasirengimą kandidatuoti į šį Komitetą po 
to, kai baigsis Lietuvos kadencija. 
 

Konvencijos šalių konferencija 
 

2017 m. birželio 12–15 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vyko Konvencijos šalių konferencijos 6-oji 
sesija. Ji prasidėjo Pilietinės visuomenės forumu, kuriame nevyriausybinės organizacijos ir menininkai 
diskutavo apie savo vaidmenį įgyvendinant kultūros politiką, darnų kultūros valdymą, kultūros prekių ir 
paslaugų judėjimą, menininkų ir kultūros profesionalų mobilumą, kultūros ir darnaus vystymosi sąsajas, 
žmogaus teises ir laisves. Sesijos metu taip pat vyko diskusija dėl įtraukiosios kultūros politikos bei 4 
pagrindinių Konvencijos tikslų: paramos kultūros valdymo darnioms sistemoms; subalansuoto kultūros 
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prekių ir paslaugų srauto bei menininkų ir kultūros profesionalų mobilumo siekio; kultūros integravimo į 
darnų vystymąsi; žmogaus teisių ir fundamentalių laisvių skatinimo. Bendruose debatuose dėl Konvencijos 
įgyvendinimo šalys pabrėžė jos svarbą ir sąsajas su žmogaus teisėmis, savanoriškų indėlių į Tarptautinį 
kultūros raiškos įvairovės fondą svarbą, dalinosi gerosiomis kultūros politikos praktikomis, pabrėžė būtinybę 
integruoti Konvencijos nuorodas į nacionalinį kultūros politikos diskursą, jaunimo ir moterų įtraukimą į 
kultūros politikos procesus, socialinę įtrauktį, autorių teises skaitmeninės aplinkos kontekste. 

Šioje konferencijoje buvo priimta nauja Konvencijos įgyvendinimo gairių dalis, skirta skaitmeninei 
aplinkai ir naujųjų technologijų keliamiems iššūkiams. Taip pat buvo pristatyta pasaulinė Konvencijos 
įgyvendinimo ataskaita. Svarstant šalių periodines ataskaitas, dalintasi šių ataskaitų rengimo patirtimi, 
sunkumais ir iššūkiais. Priimti sprendimai dėl kito periodinių ataskaitų pateikimo ciklo, Konvencijos 9 ir 
19 str. įgyvendinimo. Šalių konferencijoje taip pat bus perrinkta dalis Tarpvyriausybinio kultūros raiškos 
įvairovės apsaugos ir skatinimo komiteto narių. Lietuvos, kaip šio komiteto narės (2012–2017), kadencija 
baigėsi. Į Rytų ir Vidurio Europos rinkiminę grupę išrinktos Latvija ir Kroatija. 

Lietuvai Šalių konferencijoje atstovavo: Lietuvos kino centro direktorius R. Kvietkauskas, Nacionalinės 
komisijos sekretoriato kultūros programų vadovė M. Valančiauskienė ir Nuolatinės atstovybės atstovai. Visi 
Šalių konferencijos 6-osios sesijos sprendimai pateikiami čia: 
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/resolutions_6cp_en.pdf. 

 
Konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje periodinė ataskaita už 2012–2015 m. ir rekomendacijos dėl 

Konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje 
 

Kultūros ministro Š. Biručio 2015 m. birželio 26 d. 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 šios Konvencijos 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 už 2012–2015 m. ir ataskaitos rengimo 
metu išryškėjusias išvadas pateikti rekomendacijų dėl efektyvesnio Konvencijos nuostatų taikymo Lietuvoje 
forma. Nacionalinės komisijos sekretoriatas įpareigotas koordinuoti šios darbo grupės veiklą. 

2015–2016 m. Nacionalinės komisijos sekretoriatas surengė 10 darbo grupės posėdžių, o 2016 m. 
liepos 29 d. ji UNESCO pateikė Kultūros ministerijos patvirtintą Lietuvos periodinę ataskaitą už 2012–2015 
metus. Tai antroji Lietuvos pateikta periodinė ataskaita apie šios UNESCO Konvencijos įgyvendinimą 
Lietuvoje. Ataskaitą preliminariai patvirtino UNESCO Tarpvyriausybinis kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir 
skatinimo komitetas, o 2017 m. birželio 12–15 d. ataskaita patvirtinta Konvencijos šalių konferencijos 6-oje 
sesijoje.  

Darbo grupės posėdžiuose, be Lietuvos periodinės ataskaitos už Konvencijos įgyvendinimą 2012–
2015 m., taip pat buvo svarstomi ir inicijuojami kiti klausimai, susiję su Konvencijos įgyvendinimu. Darbo 
grupės vardu Nacionalinės komisijos sekretoriatas kreipėsi į Kultūros ministeriją, prašydamas apsvarstyti 
galimybę įtraukti Lietuvos nacionalinės pažangos programos ilgalaikių valstybės prioritetų įgyvendinimo 
krypčių (2014–2020) 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.  

Rengiant šią periodinę ataskaitą bei rekomendacijas buvo naudojamasi informacija ir duomenimis, 
kuriuos pateikė: Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos, Kultūros politikos ir 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 asociacija, 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, Ryšių 
reguliavimo tarnyba, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos 
gretutinių teisių asociacija (AGATA), Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų 
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departamentas, Lietuvos leidėjų asociacija, Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetai, Nacionalinė 
nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma.  

Periodinę ataskaitą bei rekomendacijas rengė darbo grupės nariai ir suinteresuotų organizacijų 
atstovai, nepriklausomi ekspertai: dr. Laima Galkutė, Vilniaus universiteto (VU) 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, 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, Nacionalinės komisijos narys; Laima Vengalė-Dits, Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybos Teisės skyriaus vyr. patarėja; Justina Kaluinaitė, Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo 
bendradarbiavimo organizacijų platformos vykdančioji direktorė. 

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. 
 

Konvencijos teksto vertimo atnaujinimas ir Konvencijos veiklos gairės 
 

Rengiant periodinę ataskaitą ir analizuojant Konvencijos turinį, 
išryškėjo būtinybė atnaujinti Konvencijos vertimą, siekiant, jis tiksliai 
atitiktų originalų tekstą ir Konvencijos taikymo sritį. Vyriausybės 
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. 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 
registre. 
 

Nacionalinės komisijos sekretoriatas taip pat išvertė į lietuvių kalbą ir parengė Konvencijos veiklos 
gairių leidinį. Po to, kai 2017 m. birželio 12–15 d. Konvencijos šalių narių 6-ojoje sesijoje buvo patvirtinta 
nauja Konvencijos veiklos gairių dalis, skirta skaitmeninei aplinkai, ji išversta ir integruota į leidinį, o leidinys 
išspausdintas 200 vnt. tiražu. Leidinys išplatintas kultūros organizacijoms ir centrams. Leidybai gauta 
parama iš Lietuvos kultūros tarybos. 

 Konvencijos įgyvendinimo darbo grupės rekomendacijų 
pagrindu 2016 kovo 18 d. Kultūros ministerijoje Nacionalinės 
komisijos sekretoriatas surengė paskaitą-diskusiją „UNESCO 
konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo 
(2005). Darnaus vystymosi ir kultūros sąsajos“. Renginyje 
dalyvavo 4 lektoriai iš Lietuvos nevyriausybinių organizacijų ir 
lektorius iš Kanados Charles Vallerand, Kanados kultūros 
įvairovės koalicijos direktorius ir Tarptautinės kultūros 
įvairovės koalicijų federacijos generalinis sekretorius, kuris 
pristatė svarbiausias Konvencijos nuostatas, pasidalino 

patirtimi ir gerosiomis praktikomis, kaip Konvencija praktiškai įgyvendinama Kanadoje, kokią įtaką šio 
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dokumento taikymas gali daryti kultūros raiškai, kūrybinėms industrijoms, menininkų mobilumui ir pan. 
darnaus vystymosi perspektyvoje. Renginyje dalyvavo apie 90 atstovų iš Lietuvos ministerijų, Tautinių 
mažumų departamento, Turizmo departamento, Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos savivaldybių 
asociacijos, įvairių miestų ir rajonų kultūros centrų, Tarptautinės šokio tarybos, muziejų, teatrų, įvairių 
nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių, aukštojo mokslo institucijų, Lenkų instituto, Šiaurės šalių 
ministrų tarybos, žiniasklaidos, užsienio valstybių diplomatai ir t. t.  

 
UNESCO Kūrybinių miestų tinklas 

 
Metinis kūrybinių miestų susitikimas 

 
2016 m. rugsėjo 14–16 d. Ostersunde (Švedija) įvyko UNESCO Kūrybinių miestų tinklo 10-asis 

susitikimas, kuriame dalyvavo Kauno m. vicemeras Simonas Kairys, Kauno m. savivaldybės Kultūros paveldo 
skyriaus vyr. specialistė Andrijana Filinaitė, Kauno bienalės projektų vadovė ir Kauno Europos kultūros 
sostinės paraiškos rengėja Ana Čižauskienė ir Nacionalinės komisijos sekretoriato kultūros programų 
vadovė Milda Valančiauskienė.  
 Susitikime pasveikinti 27 nauji miestai, įsijungę į Kūrybinių miestų tinklą (tarp jų ir Kaunas – dizaino 
miestas), pabrėžta: ryšių tarp kultūros, darnaus vystymosi ir aplinkos svarba, Darbotvarkės vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m. tikslai ir jų įgyvendinimas, dabarties ir ateities visuomenės perspektyvos, UNESCO 
misija – partnerysčių platforma; kelti klausimai apie kūrybingumo sąvoką, kaip protą, vaizduotę įgalinantį 
procesą. Pristatyta pasaulinė Kultūros raiškos įvairovės konvencijos įgyvendinimo ataskaita. Pabrėžta 
Gebėjimų stiprinimo programos, kuria pasinaudojo 12 valstybių, svarba, pasirengimas antrajai pasaulinei 
ataskaitai, įtraukiant ir 2-ojo ciklo periodinių ataskaitų apžvalgą. Taip pat pristatyta pasaulinė kultūros ir 
darnaus miestų vystymosi ataskaita, „Darbotvarkės 2030“ sąsajos su UNESCO Kūrybinių miestų tinklu, 
kūrybinių industrijų plėtra. 

Vyko Dizaino miestų (Seulas, Sent Etjenas, Montrealis, Dandi (UK), Detroitas, pekinas, Puebla, 
Meksikas, Bandungas, Šendženas, Šanchajus, Nagoja, Ičonas, Kobė, Kanadzava, Singapūras, Turinas, Tel 
Avivas, Kaunas, Helsinkis, Honkongas, Gracas, Golvėjus, Danidinas, Dublinas, Buenos Airės, Bilbao) diskusija.  
 Parodoje apie kūrybinių miestų gerąsias patirtis ir veiklas darnaus vystymosi srityje, be kitų, taip pat 
pristatytos trys Kauno gerosios praktikos: Kauno dizaino savaitė, Kauno bienalė ir leidinys bei paroda, skirti 
Kauno tarpukario reklamos dizainui.  

Subtinklų (dizaino, amatų ir liaudies meno, filmų, gastronomijos, literatūros, skaitmeninių menų, 
muzikos) koordinatoriai pristatė kūrybinių miestų gerąsias praktikas, būsimus planuojamus susitikimus.  

Lietuvos atstovai dalyvavo 2-oje diskusijų grupėje. Andrijana Filinaitė ir Ana Čižauskienė pristatė 
Kauno bienalės projektą ir problematiką.  

Merų susitikimo metu (susitikime Lietuvai atstovavo 
S. Kairys) diskusijos vyko šiomis temomis: miestų ir 
gyvenviečių įtraukumas, saugumas, atsparumas ir darnumas; 
sąsajos tarp miesto ir kaimo vietovių, bendradarbiavimo 
stiprinimas; kultūros ir kūrybingumo stiprinimas, vystant 
viešąsias erdves, stiprinant dalyvavimą, socialinę sanglaudą ir 
kuriant sąlygas visuomenės gerovei.  

2016 m. Nacionalinės komisijos kultūros programų 
vadovė M. Valančiauskienė dalyvavo Kauno savivaldybės mero 
2016 m. balandžio 4 d. potvarkiu Nr. M-81 sudarytoje darbo 
grupėje Kauno – UNESCO dizaino miesto – strategijai parengti 
ir įgyvendinti. Vienas iš pozityvių bendradarbiavimo su Kauno 

m. savivaldybe rezultatų – tai, kad 2017 m. patvirtintoje Kauno m. kultūros strategijoje iki 2027 m. 
remiamasi JT ir UNESCO teisine baze ir jos esminių dokumentų nuostatomis. 
 

Lietuvos miestų galimybės tapti Kūrybinių miestų tinklo nariais 
 

Vilniaus m. savivaldybės mero 2017 m. liepos 7 d. potvarkiu Nr. 22-198 buvo patvirtinta darbo grupė 
paraiškai „Vilnius – pasaulio knygų sostinė 2022“ rengti. Į šią darbo grupę deleguota Nacionalinės komisijos 
sekretoriato kultūros programų vadovė M. Valančiauskienė. 2017 m. įvyko keletas šios darbo grupės 
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posėdžių, kurių metu buvo aiškintasi būsimos paraiškos rengimo techniniai klausimai, iškelta idėja Vilniui, 
belaukiant 2022 m., taip pat teikti paraišką UNESCO, siekiant tapti UNESCO Kūrybinių miestų tinklo nariu, 
literatūros miestu. 2018 vasario 23 d. M. Valančiauskienė dalyvavo LITEXPO rūmuose vykusiame Vilniaus m. 
savivaldybės inicijuotame susitikime-diskusijoje su tarptautinės leidėjų asociacijos, 2016 m. Pasaulio knygų 
sotinės Vroclavo ir 2013 m. UNESCO literatūros miesto Krokuvos atstovais. 
 207 m. birželio mėn. Anykščių m. savivaldybė pateikė UNESCO Anykščių miesto, kaip galimo UNESCO 
Kūrybinių miestų tinklo nario, literatūros miesto, kandidatūrą. Nacionalinės komisijos sekretoriatas 
konsultatavo Anykščių m. savivaldybę rengiant paraišką. 2017 m. lapkričio 6 d. UNESCO atmetė Anykščių m. 
paraišką, kviesdama tobulinti ir teikti ją 2019 metais.  
 

Kita veikla kultūros raiškos įvairovės srityje 
 

Lietuvos menininkų dalyvavimas stovyklose Andoroje ir Maltoje 
 

2016 m. liepos 18–28 d. Ordino mieste (Andora) įvyko penktoji, kas dvejus metus vykstanti< UNESCO 
globojama meno stovykla „Spalvos planetai“ (Colours for the Planet). Į renginį pakviesta per 30 pasaulio 
menininkų iš Europos, Afrikos, Azijos, Pietų ir Šiaurės Amerikos šalių. Lietuvai atstovavo jauna tapytoja 
Mykolė Ganusauskaitė. Stovykloje menininkai ne tik kūrė meno darbus, bet ir pristatė savo kultūrą, 
tradicijas. Lietuvė menininkė pristatė vaizdo medžiagą apie Lietuvos kraštovaizdį, dainų šventes, Užgavėnes, 
sutartines. Vienas iš 5 Andoroje M. Ganusauskaitės nutapytų peizažų liko stovyklos organizatorių meno 
fonde, 2 kūrinius įsigijo privatūs kūrinių kolekcionieriai. 

2017 m. gegužės 7–20 d. Gozo mieste ir Valetoje (Malta) įvyko antroji UNESCO globojama meno 
stovykla. Lietuvai atstovavo jauna grafikė Simona Cemoškaitė. Stovykloje menininkai ne tik kūrė meno 
darbus, bet ir pristatė savo kultūrą, tradicijas, vedė dailės pamokas mokyklose, dalyvavo susitikimuose 
kultūros ir religijų įvairovės, taikos kultūros tema. Stovykla baigėsi jungtine dalyvių paroda istoriniame 
Citadelės forte. 
 

.......  
 

Paskaita „UNESCO kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo konvencija – tarptautinės kultūros 
politikos instrumentas“ Vilniaus dailės akademijoje 

 
Bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademijos UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos 

katedra bei su kitais Nacionalinės komisijos sekretoriato partneriais, 2017 m. lapkričio 21 d. surengta 
paskaita „UNESCO kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo konvencija – tarptautinės kultūros 
politikos instrumentas“ (lekt. Rolandas Kvietkauskas). Paskaitų ciklo programą koordinavo Nacionalinės 
komisijos sekretoriatas (daugiau apie paskaitų ciklą žr. 10.8). 
 

Kultūros forumas „KULTŪRA, miestas, regionas“ 
 

2017 m. gruodžio 12 d. Vilniaus m. Rotušėje įvyko Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų 
asociacijos organizuotas kultūros forumas „KULTŪRA, miestas, regionas“. Jam suteiktas Nacionalinės 
komisijos patronažas. Forumo tikslas – akcentuoti ekonominę ir socialinę kultūros ir kūrybinių industrijų 
sektoriaus kuriamą vertę miesto ir regiono raidai, skatinti valstybės institucijų ir regioninės politikos atstovų 
dialogą, viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą. Renginyje dalyvavo valstybės ir savivaldos 
institucijų tarnautojai, kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijų atstovai, ekspertai, žiniasklaidos atstovai. 
Viena iš forumo paralelinių sesijų buvo skirta UNESCO Kūrybinių miestų tinklo aktualijoms. Sesijos 
diskusijose dalyvavo Nacionalinės komisijos sekretoriato kultūros programų vadovė M. Valančiauskienė. 
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IX. KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA 
 

9.1 UNESCO programa „Informacija visiems“ 
 

Nuo 2017 m. Lietuva pakartotinai ketverių metų kadencijai išrinkta į Tarpvyriausybinę programos 
„Informacija visiems“ tarybą (Intergovernmental Council for the Information for All Programme, IFAP). 
Lietuvai joje atstovauja Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius ir Nacionalinio 
komiteto „Informacija visiems“ pirmininkas prof. dr. Renaldas Gudauskas. Taryba, kurios nariai yra 26 šalių 
atstovai, rūpinasi šios programos strategija ir sklaida. 
 

Nacionalinis komitetas „Informacija visiems“ 
 

 Įgyvendinant UNESCO programą „Informacija visiems“ (Information for All Programme, IFAP), 
2014 m. atkurtas Nacionalinis komitetas pagrindinį dėmesį skyrė susipažinimui su svarbiausiais šios 
programos dokumentais, jų aktualumu Lietuvos situacijai bei atviros diskusijos organizavimui. 2015 m. 
pasikeitė du šio komiteto nariai: vietoj Kultūros ministerijos atstovės Erikos Buivydienės deleguota Kultūros 
politikos departamento direktorė Regina Jaskelevičienė, o vietoj Susisiekimo ministerijos atstovės Ievos 
Žilionienės – Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktorius Ramūnas Čepaitis. 2017 m. pabaigoje jį 
pakeitė Vertinimo ir stebėsenos skyriaus vedėjas Arminas Rakauskas. Kiti komiteto nariai yra šie: 
Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas (komiteto 
pirmininkas), Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Jolanta Zabarskaitė (komiteto pirmininko pavaduotoja), 
Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo skyriaus vyr. specialistė Vilma Bačkiūtė, Kauno technologijos universiteto Elektroninio 
verslo tyrimų centro direktorius prof. dr. Rimantas Gatautis, „Nextury Ventures“ generalinis direktorius 
Mindaugas Glodas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Internetinių ir intelektualiųjų technologijų 
instituto direktorius prof. dr. Artūras Kaklauskas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto strateginės 
raidos prodekanas prof. dr. Rimvydas Laužikas, Asociacijos „Infobalt“ ES reikalų vadovė Vilma Misiukonienė, 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė dr. Daiva Vaišnienė. 
 2016 ir 2017 m. komitetas posėdžių nesurengė. 2017 m. pabaigoje baigėsi šios sudėties komiteto 
kadencija. 
 

Programos „Informacija visiems“ tarpvyriausybinės tarybos 9-oji sesija 
 

 2016 m. gegužės 30–31 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vyko programos „Informacija visiems“ 
tarpvyriausybinės tarybos posėdžiai. Lietuvai joje atstovaujantis Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo 
bibliotekos generalinis direktorius ir Nacionalinio komiteto „Informacija visiems“ pirmininkas prof. dr. 
R. Gudauskas negalėjo dalyvauti, todėl posėdžiuose Lietuvai atstovavo Nuolatinės atstovybės patarėja 
Violeta Baltrušytė. Tarybos nariai iš 25 šalių tradiciškai aptarė šios programos veiklą ir nepalankią finansinę 
situaciją. Buvo diskutuojama dėl galimybių programos veiklai suteikti daugiau matomumo, ieškoma būdų ją 
padaryti veiksmingesnę ir efektyvesnę, siekiant didesnio programos indėlio į „Darbotvarkę 2030“, 
skaitmeninės atskirties mažinimo. Valstybės narės buvo raginamos įprasminti 2015 m. Generalinės 
konferencijos 38-ojoje sesijoje paskelbtą Tarptautinę visuotinės prieigos prie informacijos dieną, rugsėjo 28 
d., tiek rengiant įvairius renginius savo šalyse, tiek remiant šios dienos minėjimą finansiškai. Taip pat visos 
tarybos darbo grupės, kuruojančios atitinkamas sritis (prieigos prie informacijos, informacinio raštingumo, 
informacijos vystymuisi, informacijos saugojimo ir etikos, daugiakalbystės), pateikė savo 2015 m. ataskaitas. 
Taryba patvirtino programos jubiliejinį logotipą (2016 m. programai „Informacija visiems“ sukako 15 m.). 
Posėdžiuose buvo pabrėžta, jog būtina skirti nuolatinį dėmesį siekiant, kad visos šios programos 
prioritetinės veiklos sritys atspindėtų nuolat vykstančias socialines ir kitokias transformacijas, kurias lemia 
spartūs informacijos ir komunikacijos technologijų taikymo ir vartojimo pokyčiai visuomenėje. Nacionaliniu 
lygmeniu programos veiklos turėtų tapti „patariamuoju balsu“ politikos formuotojams. Siekiant programos 
tikslų, būtina nuolat stiprinti bendradarbiavimą tarp programos tarybos, biuro, darbo grupių, nacionalinių 
„Informacija visiems“ komitetų, UNESCO Sekretoriato, kitų tarpvyriausybinių struktūrų bei įvairių 
programos veiklų partnerių. UNESCO Generalinis direktorius raginamas tęsti šios programos įgyvendinimą ir 
plėtrą besivystančiose šalyse. 
 10-oji tarpvyriausybinės tarybos sesija numatyta 2018 m. birželio 20–21 d. 
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Konferencija „Bibliotekos socialiniams pokyčiams: kultūra ir rinkodara“ 

 
2017 m. gruodžio 5 d. Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje įvyko konferencija, skirta kultūros 

srities specialistams, dirbantiems renginių organizavimo, ryšių su visuomene ar rinkodaros srityse. Renginio 
partneriai: LiMA ir Nacionalinis komitetas „Informacija visiems“. Moderatoriai: UNESCO Komunikacijos ir 
informacijos programų sektoriaus vyr. specialistas dr. Marius Lukošiūnas, Lietuvos marketingo asociacijos 
(LiMA) direktorė Alvydė Palaimaitė, kultūros ir visuomenės temų žurnalistas, pirmojo profesionalaus 
lietuviško podcasto NYLA vedėjas ir prodiuseris Karolis Vyšniauskas ir televizijos žurnalistas, laidų vedėjas ir 
prodiuseris, filmų garsintojas, rašytojas, Vytauto Didžiojo universiteto doc. Rytis Zemkauskas.  

Konferencijos atidaryme sveikinimo žodžius tarė Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų 
federacijos (IFLA) prezidentė Glòria Pérez-Salmerón, LR nuolatinė atstovė, nepaprastoji ir įgaliotoji 
ambasadorė prie UNESCO dr. I. Vaišvilaitė, buvęs Lietuvos ambasadorius prie UNESCO, LR Seimo narys dr. 
A. Gelūnas, Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. R. Gudauskas, Socialinės informacijos 
centro vyr. projektų vadovė Viktorija Jonikova ir kultūros ministrės patarėjas dr. Viktoras Bachmetjevas.  

Konferencijoje surengtos trys teminės sesijos: Nulinis biudžetas, Rėmimas ir Sėkmės pamokos. Jose 
buvo diskutuojama, ar kultūra ir rinkodara gali eiti koja kojon, ar finansiniai ribojimai – nuosprendis 
pralaimėti ar išradingumo paspirtis? Ar iš tiesų reklamai skirti pinigai yra svariausias ginklas kovoje dėl 
auditorijos dėmesio? Pirmojoje sesijoje aptartos galimos veiksmingos komunikacijos ir reklamos planavimo 
tendencijos, atsidūrus mažo ar nulinio biudžeto pinklėse. Antroje – parama, partnerystė, sutelktinio 
finansavimo (angl. crowdfunding) mechanizmai, jų paveikus naudojimas ir svarba tiek įvairių projektų 
vykdymo, tiek jų viešinimo sėkmei . O trečioje – planavimas ir rinkodaros gairės: kiek jie svarbūs, kad 
vykdoma veikla virstų sėkmės istorija. Taip pat buvo pristatytos kultūros ir jai giminingų sektorių lyderių, 
inicijavusių ir sėkmingai suvaldžiusių stambius projektus, įžvalgos ir patarimai, padėsiantys planuoti 
rinkodarinius žingsnius ir didinti turimą auditoriją. 

 
9.2 Medijų ir informacinis raštingumas 

 
2016 ir 2017 m. Nacionalinė UNESCO komisija tęsė UNESCO misijos – ugdyti pasaulio visuomenės 

medijų ir informacinio raštingumo įgūdžius, kritinį mąstymą – įgyvendinimą. Nuo 2013-ųjų aktyviai 
bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru ir Šiaurės ministrų tarybos biuru, Nacionalinė UNESCO 
komisija bendradarbiavo rengiant ir įgyvendinant keletą iniciatyvų. 

 
 2016 m. balandžio 7 d. Nacionalinės komisijos sekretoriate surengta diskusija apie propagandą 
kultūros paveldo erdvėje. Dalyvavo abiejų nacionalinių komitetų prie Nacionalinės komisijos („Pasaulio 
atmintis“ ir „Informacija visiems“) nariai, bibliotekų, archyvų ir kitų kultūros įstaigų darbuotojai. Pranešimus 
skaitė Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento specialistė Auksė Ūsienė („Istorija ir 
geopolitika: galimos falsifikacijos pasekmės valstybingumui“) ir jos kolega Tomas Čeponis („Propaganda ir 
priešiškos informacinės operacijos Lietuvoje“).  

 
2016 m. rudenį VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas, kuris, įgyvendindamas įvairius 

projektus, remiasi UNESCO principais, iš dalies finansuojant Šiaurės ministrų tarybos biurui, organizavo 
jaunųjų žurnalistų ir bendraamžių švietėjų mokymus pagal Bendraamžių švietėjų kritinio mąstymo, medijų ir 
informacinio raštingumo programą: I grupei – spalio 13–18 d. ir sausio 14–16 d.; II grupei – lapkričio 4–8 d., 
2017 m. vasario 3–5 d. Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai, kuriuos vedė kritinio mąstymo ir medijų žinovai iš 
Lietuvos ir užsienio šalių, vyko „Inovatorių slėnyje“ Antalieptėje (Zarasų r.). Jaunuoliai buvo mokomi 
efektyviai atsikirsti užgauliotojams ir apginti silpnesniuosius, susipažino su saugumo problematika 
socialiniuose tinkluose – ką galima ir ko nevertėtų apie save kalbėti viešumoje ir kodėl. Taip pat sužinojo, 
kaip veikia valstybių ir korporacijų propagandos mašinos ir kaip nepakliūti į manipuliacijų pinkles. Be to, jie 
buvo ruošiami išbandysi save eksperto amplua: padedant jaunimo darbuotojams ir mentoriams, parengė ir 
vedė kritinio mąstymo užsiėmimus savo draugams mokykloje, bendruomenėje, kaime ar mieste. 
Programoje dalyvavusių jaunuolių tinklas apėmė visą Lietuvą, koncentruojantis į regionus, atokesnius 
miestus.  

Šios programos kulminacija – 2017 m. liepos 8–12 d. tarptautinė stovykla MediaBarCamp2017. Tai 
aktyviausių programos dalyvių (60 asmenų) kritinio mąstymo festivalis jauniesiems žurnalistams ir 
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nuomonės formuotojams (14–19 metų), kuriame patys dalyviai buvo atsakingi už renginio turinį, vyko 
užsienio ir lietuvių lektorių paskaitos, seminarai, diskusijos, kūrybinė veikla ir pan. Prie jų prisijungė jaunieji 
lyderiai ir nuomonių formuotojai iš geopolitiškai artimų Latvijos ir Estijos. 

 
2016 m. birželio 27–29 d. Rygoje (Latvija) vyko 2-asis Medijų ir informacinio raštingumo forumas, 

kuriame dalyvavo atstovai iš 25 valstybių. Medijų ir informacinis raštingumas (MIR) analizuotas įvairiais 
aspektais ir požiūriais. Pranešimuose ir diskusijose, kaip blogos visuomenės informavimo kampanijos apie 
gyvybiškai svarbių sprendimų priėmimą iliustracija, daugelis rėmėsi JK gyventojų referendumo „Brexit“ 
rezultatais. Demokratija suvokiama kaip gerai informuotų piliečių dalyvavimas valstybės gyvenime, kai 
pasirinkimai daromi turint išsamią informaciją, kitaip demokratija tampa manipuliacija visuomenės jausmais 
ir baimėmis. Demokratijai plokštėjant reikia naujos dalyvavimo kultūros. Forume daug kalbėta apie sparčią 
žiniasklaidos kaitą, žiniasklaidos kaip verslo segmento įsitvirtinimą ir verslo principų įsigalėjimą. Tačiau buvo 
pristatyta ir nemažai sėkmingų iniciatyvų, kaip ugdyti žmonių kritišką požiūrį į jų informacinį lauką. 
Žiniasklaida keičiasi ir tuo požiūriu, kad ji vis labiau veikia interneto erdvėje ir kiekvienas žmogus turi galią 
tapti jos turinio formuotoju ir kūrėju. Didžiosios žiniasklaidos agentūros, pvz., Deutsche Welle, kuria ir 
įgyvendina nemažai programų, skirtų lavinti žiniasklaidos vartotojų, ypač jaunų žmonių, kritinį mąstymą, 
didelį dėmesį skiriant atsakomybės ugdymui. Pristatytos IT programos (revealproject.eu), leidžiančios 
visiems vartotojams pasitikrinti, pavyzdžiui, socialiniame tinkle ar interneto žiniasklaidos priemonėje 
platinamo vaizdo istoriją prieš dalinantis juo toliau. 

Akivaizdu, kad jau pačios žiniasklaidos priemonės yra susirūpinusios vartotojų sąmoningumu ir ši 
tendencija turi būti stiprinama. Forumo dalyviai taip pat pabrėžė būtinybę valstybėms kurti tvarią strateginę 
sistemą, integruojančią MIR į formalų ir neformalų švietimą. Taip pat būtina tirti informacinį elgesį žmonių, 
sąmoningai vengiančių informacijos ir / arba ją neigiančių. Trūksta įžvalgų apie tai, kaip žmonės priima 
sprendimus, taigi ir kaip su jais bendradarbiauti. MIR turi būti ugdomas visą gyvenimą, kaip nuolatinis visų 
amžiaus grupių švietimas. Jis svarbus visoms amžiaus grupėms, ne tik jaunimui, kuris nuolat įvardijamas 
kaip labiausiai pažeidžiama grupė. Visgi jaunimo vaidmuo ypatingas, jauni žmonės turi būti įtraukti ne tik 
kaip naudos gavėjai, bet ir proceso dalyviai, lyderiai ir ambasadoriai, kūrėjai ir suinteresuotoji šalis.  

Net keli forumo pranešėjai pabrėžė empatijos – gebėjimo suprasti ir atjausti kitą – kaip labai svarbų 
MIR principą siekiant ugdyti taikos kultūrą ir neprievartinį elgesį. Pasitelkiant informuotą introspekciją ir 
tarpusavio pasidalinimus bendruomenėse, kuriamas bendrumo, empatijos jausmas, nepaisant aplinkybių ir 
skirtumų tarp žmonių. „Keisk savo matymą ir matyk kaip keitiesi“ – toks požiūris labai reikalingas dabarties 
informaciniame kraštovaizdyje, kur informacinė ir socialinė medija susiduria su daugybe iššūkių, 
iliustruojamų paspaudimų vaikymusi. Stiprėja poreikis remti faktų žurnalistiką, todėl Rygos 
rekomendacijose visos suinteresuotosios šalys pakviestos konkrečiomis priemonėmis skatinti MIR, įgalinantį 
piliečius kaip demokratišką visuomenę aktyviai dalyvauti politiniame ir socialiniame gyvenime.  

Forumo pranešėjai pastebėjo, kad jaunimo auditorijos gauna informaciją, kuri yra vis mažiau 
struktūruota, t. y. draugų rekomendacijos, socialinės medijos algoritmai, informacijos nuotrupos. UNESCO 
atliktą tyrimą pristatęs pranešėjas pabrėžė, kad daugiau nei 50 proc. jaunimo nežino, kaip reaguoti į 
neapykantos kurstymą, radikalų ir ekstremalų turinį medijose ar socialiniuose tinkluose. Tyrime buvo 
gilinamasi į jaunimo požiūrį ir reakcijas į neapykantą kurstantį, radikalų ir ekstremistinį turinį. Jis atskleidė, 
kad dažniausiai jauni žmonės susiduria su tokiu turiniu FB paskyroje (57 %), Youtube (14 %), įvairiuose 
žiniatinkliuose (9 %) ir Twitter (8 %). Sėkmingai tokioms situacijoms spręsti reikia plataus požiūrio ir 
priemonių spektro nuo naujoviškų intervencijų į socialines medijas iki tradicinių struktūrinių priemonių ir 
švietimo. Kai stinga patikimos žurnalistinės informacijos, jaunimas neapykantos kalbą gali suprasti kaip 
saviraiškos priemonę, drąsos ženklą ar maištingumą. Kaip pažymėjo pranešėja iš Serbijos Ivana Jelaca, 
83 proc. jaunų Serbijos žmonių svarbiausia vertybe laiko savo įvaizdį ir tik 31 proc. svarbiau demokratinis 
dalyvavimas pilietinėse iniciatyvose. Taigi buvo prieita prie išvados, kaip svarbu yra rasti naujus formatus, 
platformas ir rašymo stilių patikimam žurnalistiniam turiniui kurti jaunimo naudojamose platformose.  

Forume kalbėta ir apie propagandą, kuri būdama dažniausiai žalinga gali būti naudojama kaip 
priemonė ugdyti sąmoningumą visuose lygiuose ir skatinti žmones veikti. Žiniasklaidoje akivaizdžiai trūksta 
tarpkultūrinio ir tarpreliginio dialogo. Šios kompetencijos turėtų būti integruotos į MIR švietimą tam, kad 
būtų išvengta klaidinimo, stereotipų ir netolerancijos diegimo. Gyvybingam požiūriui į MIR sukurti reikia ir 
valstybės, ir visuomenės palaikymo. Kalbėta apie pilietinės visuomenės veiksmus įtikinti sprendimų 
priėmėjus, kad MIR yra reikšmingas ir aktualus kiekvienam. Tuo požiūriu medijų ir švietimo politika turi būti 
grindžiama empiriniais įrodymais.  
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Pristatytos ir siauresnės temos bei įvairūs praktiniai veiklos pavyzdžiai. Daug kalbėta apie MIR 
mokyklose ir jam skiriamą labai mažą dėmesį bei rodomą siaurą požiūrį. Pabrėžtas abejingumas saugoti 
privatumą, apsiribojant tik raginimu saugoti slaptažodžius, tačiau nekalbama apie tai, kad privatumas 
būtinas asmenybės, tapatybės formavimuisi, kad tai yra fundamentali žmogaus teisė. Kalbėta apie augančią 
verslo sektoriaus tendenciją siekti asmenų duomenų ir naujus būdus juos išgauti. 

Forume dalyvavo Sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė L. Bugailiškytė-Lideikienė ir 
komunikacijos programų vadovė M. Mašanauskienė. 
 

9.3 UNESCO programa „Pasaulio atmintis“ 
 

Lietuvos nacionalinis komitetas „Pasaulio atmintis“ 
 

Lietuva aktyviai dalyvauja UNESCO dokumentinio paveldo išsaugojimui, aktualizavimui ir viešinimui 
skirtoje programoje „Pasaulio atmintis“ (The Memory of the World Programme). 1996 m. prie Lietuvos 
nacionalinės UNESCO komisijos įsteigtas Nacionalinis komitetas „Pasaulio atmintis“ vienija 13 narių iš 10 
Lietuvos institucijų. 2016–2019 m. kadencijai komiteto pirmininku išrinktas Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakulteto dekanas prof. dr. Rimvydas Laužikas, sekretore – Nacionalinės UNESCO komisijos 
sekretoriato komunikacijos programų vadovė M. Mašanauskienė. Kiti nacionalinio komiteto nariai: Lietuvos 
mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams dr. Rima Cicėnienė, 
Lietuvos istorijos instituto XIX amžiaus istorijos skyriaus vyresn. mokslo darbuotoja dr. Reda Griškaitė, 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė, Vilniaus universiteto muziejaus 
direktorius dr. Ramūnas Kondratas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus 
vyr. mokslo darbuotoja habil. dr. Nijolė Laurinkienė, Lietuvių kalbos instituto Kalbų ir kultūrų sąveikos 
skyriaus vyresn. mokslo darbuotoja doc. dr. Galina Miškinienė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 
Informacijos ir dokumentų naudojimo skyriaus vyriaus. specialistė Jurgita Radėnienė, Lietuvos nacionalinės 
M. Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių formavimo ir vystymo centro direktorė Jolita Steponaitienė, 
Lietuvos valstybės istorijos archyvo Dokumentų saugojimo ir apskaitos skyriaus vedėja Rūta Šrubėnienė, 
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Saulius Vadišis, Vilniaus universiteto 
bibliotekos Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių centro Retų spaudinių skyriaus vyresnioji bibliotekininkė dr. 
Viktorija Vaitkevičiūtė Verbickienė. 
 2016 m. įvyko du Nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ posėdžiai, kuriuose buvo svarstomas itin 
aktualus klausimas – kilnojamųjų kultūros vertybių apsauga įvairiose Lietuvos atminties institucijose 
ekstremalių situacijų atvejais. Vieningai sutarus, kad šis klausimas turėtų būti sprendžiamas jau ne tik 
atskirose institucijose, bet reikalauja tarpžinybinio sprendimo, toliau jį gvildenti prisiėmė Valstybinė 
kultūros paveldo komisija, toliau organizavusi pasitarimus su Muziejų asociacijos, Vyskupų konferencijos, 
Krašto apsaugos ir Kultūros ministerijų ir kitų susijusių institucijų atstovais.  

Komitetas rūpinosi dviem jungtinėmis paraiškomis, kurias Lietuva kartu su kitomis šalimis pateikė į 
Tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“: „Sibire rašytų laiškų ant beržo tošies Baltijos šalių kolekcija, 1941–
1965 m.“ ir „Liublino unijos akto dokumentas“.  

Atsižvelgdamas į UNESCO sekretoriato inicijuotą ir programos „Pasaulio atmintis“ Tarptautinio 
patariamojo komiteto, atsakingo už šios programos veiklą, vykdomą šios programos peržiūrą, komitetas ne 
kartą svarstė ir vieningai sutarė, kad būtina atremti visus bandymus šią programą politizuoti. Lietuva, kaip ir 
kitos kelios dešimtys šalių, aktyviai įgyvendinančių programą, Tarptautiniam patariamajam komitetui 
pateikė savo rekomendacijas, kuriose pabrėžiamas reikalavimas užtikrinti kuo didesnį visų programos 
procesų ir procedūrų skaidrumą, taip pat atkreipiamas dėmesys, kad programos sekretoriatas ir komitetas 
labiausiai rūpinasi Tarptautinio registro pildymu ir su tuo susijusia veikla, tuo tarpu dėmesio stinga paveldo 
saugojimui, edukacinei veiklai, viešinimui ir pan. Rekomendacijose išsakyta būtinybė sudaryti galimybes 
valstybėms narėms prisidėti prie programos veiklos savo šalies ekspertais: sukurti platformą, kurioje būtų 
teikiami asmenys, iš kurių galėtų būti renkami Tarptautinio patariamojo komiteto nariai. 

Ruošiantis 2017 m. minėti programos 25-metį ir programos įgyvendinimo Lietuvoje 20-metį, 
komitetas savo posėdžiuose aptarė iniciatyvas, įprasminančias šias datas. Buvo nutarta teikti paraišką 
Lietuvos kultūros tarybai dėl dalinio finansavimo projektui „Lietuvos dalyvavimas UNESCO programoje 
„Pasaulio atmintis“. Įgyvendinant šį projektą, suplanuota ne tik įvertinti ir atrinkti atminties institucijų arba 
privačių asmenų pateiktas paraiškas dėl jų saugomų dokumentų įrašymo į Nacionalinį registrą, surengti 
iškilmingą liudijimų teikimo ceremoniją Kernavės kultūrinio rezervato direkcijoje, bet ir surengti tarptautinį 
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seminarą dokumentinio paveldo saugotojams, Lietuvos ir Lenkijos nacionalinių komitetų „Pasaulio atmintis“ 
nariams ir ekspertams.  

2017 m. taip pat įvyko du Nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ posėdžiai, kuriuose buvo 
svarstomos Lietuvos atminties institucijų pateiktos paraiškos įrašyti jų saugomą dokumentinį paveldą į 
Nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“. Pirmojo posėdžio metu buvo apsvarstytos devynios paraiškos, trys 
iš jų atmestos, kaip neatitinkančios reikalavimų, tris nutarta perduoti įvertinti nepriklausomiems 
ekspertams, o tris įrašyti į Nacionalinį registrą. Sulaukus ekspertų išvadų ir jomis pasidalinus el. paštu, 
antrojo posėdžio metu buvo priimti galutiniai sprendimai dėl į registrą įrašomo dokumentinio paveldo. 
Registras papildytas penkiais naujais dokumentais. 
 Diskutuojant apie planuojamą išleisti reprezentacinį leidinį, kuriame būtų pristatytas dokumentinis 
paveldas, įrašytas į nacionalinį registrą, komiteto nariai aktyviai svarstė šio leidinio koncepciją. Nutarta 
atsisakyti idėjos jį paskirti 100-ui Lietuvos vertingiausių dokumentų ir pasirinkta jame pateikti visus 
nacionalinio registro objektus ir dokumentus, įrašytus į tarptautinį registrą. Leidinys būtų gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, tekstai būtų lietuvių ir anglų kalbomis. Komunikacijos programų vadovė 
M. Mašanauskienė parengė paraišką Lietuvos kultūros tarybai finansavimui gauti. Rekomendacijas pateikė 
E. Karalevičienė (nuo Valstybinės kultūros paveldo komisijos), R. Laužikas (kaip nacionalinio komiteto 
„Pasaulio atmintis“ pirmininkas) ir S. Vadišis tarpininkavo Lietuvos muziejų asociacijos rekomendacijai gauti. 
Taip pat komisijos nariai patvirtino R. Laužiko pasiūlytą leidinio pavadinimą – „Fiksuoti istoriją. Lietuvos 
dokumentinis paveldas, įrašytas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ tarptautinį ir nacionalinį 
registrus“. Deja, finansavimas nebuvo suteiktas. 

Posėdžiuose buvo aptariamas ir bendradarbiavimas su Ukraina. Šios šalies ambasadoriui lankantis 
Sekretoriate, buvo išreikštas didelis noras bendradarbiauti su kolegomis lietuviais įvairiose veiklos srityse, 
taip pat ir programoje „Pasaulio atmintis“. Nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas R. Pakalnis pasiūlė 
apsvarstyti galimybę rengti jungtinę paraišką dėl Žano Emanuelio Žilibero veikalo „Lietuvos gamta“, 
saugomo Kijevo universitete, tarptautiniam registrui. Šiuo klausimu patarta kreiptis į VU botanikos sodo 
mokslo darbuotoją dr. Silvą Žilinskaitę. Metų pabaigoje buvo sukurta dvišalė darbo grupė, kurią sudaro: 
dr. Silva Žilinskaitė, dr. Reda Griškaitė, dr. Natalija Shiyan, dr. Ramūnas Kondratas, Mindaugas Rasimavičius 
ir Miglė Mašanauskienė.  

 
Lietuvos nacionalinis registras „Pasaulio atmintis“ 

 
Lietuvos nacionalinis registras „Pasaulio atmintis“ buvo įsteigtas 2006 m., siekiant identifikuoti 

vertingiausius Lietuvos dokumentinio paveldo objektus, saugomus įvairiose institucijose ar priklausančius 
privatiems asmenims. Taip pat siekiama nustatyti šio dokumentinio paveldo išsaugojimo strategijas, 
populiarinti Lietuvos dokumentinį paveldą mūsų šalyje ir užsienyje. Vadovaujantis atnaujintais Nacionalinio 
registro „Pasaulio atmintis“ nuostatais, kvietimas Lietuvos atminties institucijoms bei visuomenei teikti 
naujus dokumentus ar jų kolekcijas yra skelbiamas kas dveji metai. Iškilminga naujų nominacijų įrašymo 
ceremonija vyksta gegužės 21 d., minint UNESCO inicijuotą Pasaulinę kultūrų įvairovės dieną.  
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2017 m. birželio 5 d. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijoje vykusioje iškilmingoje 
ceremonijoje liudijimai buvo įteikti penkiems dokumentinio paveldo saugotojams. Nacionalinio komiteto 
nariai ir nepriklausomi dokumentinio paveldo ekspertai trims iš jų suteikė regioninę, o dviem – nacionalinę 
reikšmę. Į Nacionalinį registrą įrašytas Teodoro Narbuto (Teodor Mateusz Ostyk-Narbutt, 1784–1864) 
veikalo „Dzieje narodu litewskiego“ (Lietuvių tautos istorija, Vilnius, 1835–1841) parankinis egzempliorius, 
Fulgento Dryjackio parengtas apeigynas lotynų kalba „Thesaurus sacratissimae vitae passionis 
praetiosissimi sanguinis D. N. Iesu Christi“ (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus švenčiausiojo gyvenimo, kančios 
ir brangiausiojo kraujo lobynas), puoštas Aleksandro Tarasevičiaus medžio raižiniais, saugomi Lietuvos 
mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Taip pat registrą papildė 1949 m. masinio gyventojų trėmimo 
operacijos „Priboj“ žemėlapis, saugomas Lietuvos ypatingajame archyve, Mato Strašuno asmeninė žydų 
knygų kolekcija (1382 XVI–XIX a. spaudiniai), saugoma Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje, ir 
Raportų knyga „Vytauto Didžiojo garbei“, saugoma Lietuvos centriniame valstybės archyve. Tai didelio 
formato rankų darbo albumas odiniu viršeliu, 1930 m. vasarą apkeliavęs visą Lietuvą minint Žalgirio mūšio 
520-ąsias metines. 162 šios knygos puslapiuose surinkta gausybė parašų ir 1540 antspaudų. 

Šiuo metu registre yra 68 rašytiniai dokumentai, šelako plokštelių, fotografijų kolekcijos, brėžiniai, 
žemėlapiai, piešiniai, kino juostos. 
 

Paraiškos, pateiktos į Tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“ 
 

2016 m. gegužės 31 d. į Tarptautinį UNESCO registrą „Pasaulio atmintis“ Baltijos šalys pateikė bendrą 
paraišką „Sibire rašytų laiškų ant beržo tošies Baltijos šalių kolekcija, 1941–1965 m.“ Iniciatyva priklauso 
Latvijos nacionalinei UNESCO komisijai. Ją parengė darbo grupė, sudaryta iš Baltijos šalių nacionalinių 
UNESCO komisijų atstovų, nacionalinių komitetų „Pasaulio atmintis“ narių, minėtus laiškus ant beržo tošies 
saugančių atminties institucijų istorikų. Lietuvai šioje darbo grupėje atstovavo Nacionalinio komiteto 
„Pasaulio atmintis“ tuometinė pirmininkė Jolita Steponaitienė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro ekspertės Ramunė Draučiūnaitė, Milda Ramanauskaitė ir Nacionalinės UNESCO komisijos 
sekretoriato komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė. Pateiktoje kolekcijoje yra 102 
dokumentai ant beržo tošies – laiškai iš tremties, atminimų albumėliai, atvirukai, šiuo metu saugomi 21 
atminties institucijoje. Lietuvoje šį ypatingą dokumentinį paveldą saugo Genocido aukų muziejus Vilniuje, 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, Biržų 
krašto muziejus „Sėla“, Gargždų krašto muziejaus filialas Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus, 
Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus, Lietuvos ypatingasis archyvas, Panevėžio 
kraštotyros muziejus, S. Nėries memorialinis muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinys, 
Šiaulių „Aušros“ muziejus, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 

2017 m. pavasarį paraiškos teikėjai gavo programos sekretoriato raštą, kuriame pabrėžiama pateiktos 
paraiškos vertė ir išskirtinumas, tačiau prašoma ją koreguoti švelninant joje vartojamą kalbą, vengiant tiesių 
nurodymų į Sovietų režimą ir pan. Darbo grupės nariai atsižvelgė į išreikštą pageidavimą ir gegužės 8 d. 
pakartotinai pateikė pakoreguotą paraišką programos sekretoriatui. Deja, lapkričio mėn. darbo grupė gavo 
sekretoriato pranešimą, jog paraiška atmesta Tarptautinio patariamojo komiteto (IAC) sprendimu. 2018 m. 
darbo grupė planuoja apsvarstyti, koreguoti ir dar kartą teikti šią paraišką į Tarptautinį registrą. 
 

2016 m. gegužės 31 d. į Tarptautinį registrą Lenkija, Lietuva, Latvija, Ukraina ir Baltarusija pateikė dar 
vieną bendrą paraišką „Liublino unijos akto dokumentas“. Vėlyvaisiais Viduramžiais ir ankstyvaisiais 
Naujaisiais laikais dinastinės unijos buvo įprastas politinis sprendimas Europoje. Iš įvairių tuo metu sudarytų 
valstybių sąjungų Lenkijos ir Lietuvos unija buvo ilgalaikis ir sėkmingiausias unijos projektas. Svarbiausias 
šios unijos etapas buvo 1569 m. liepos 1 d. paskelbtas Liublino unijos tarp Lenkijos Karalystės ir Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės dokumentas, kuris sujungė jas į vieną politinį darinį – Abiejų Tautų Respubliką, 
gyvavusią iki XVIII a. pabaigos ir palikusią svarbų pėdsaką ne tik Lenkijos ir Lietuvos, bet ir Ukrainos, Latvijos 
ir Baltarusijos istorijoje ir kultūrinėje atmintyje. Vienintelis išlikęs 1569 m. Liublino unijos aktas, saugomas 
Centriniame senųjų aktų archyve Varšuvoje, yra lietuviškos pusės unijos dokumentas su 78 lietuvių didikų ir 
bajorų antspaudais. Lenkų bajorų unijos aktas, kurį puošė 140 antspaudų, saugotas Radvilų šeimos 
kolekcijoje iki Antrojo pasaulinio karo, sudegė 1944 m. Varšuvos gaisro metu. Istorikai neabejoja, kad šis 
unikalus dokumentas dėl savo reikšmės visų šią paraišką teikiančių šalių – Lenkijos, Lietuvos, Ukrainos, 
Latvijos ir Baltarusijos – istorijai ir istorinei savimonei yra pasaulinės reikšmės ir vertas įtraukti į Tarptautinį 
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UNESCO dokumentinio paveldo registrą. 2017 m. lapkričio mėn. Tarptautinis patariamasis komitetas (IAC) 
nutarė šią paraišką patenkinti ir „Liublino unijos akto dokumentas“ įrašytas į šį registrą. 

Šiuo metu Tarptautiniame registre, į kurį iš viso yra įrašyta daugiau nei 400 dokumentinio paveldo 
objektų, tarp kaligrafinių rankraščių senosiomis arabų ir persų kalbomis, finikiečių alfabeto, Rigvedos raštų, 
viduramžių laikotarpio rankraščių apie mediciną ir vaistus, Sueco kanalo statybos dokumentų, Nobelio 
šeimos archyvo, įrašytos dar dvi su Lietuva susijusios dokumentų kolekcijos: „Baltijos kelias – žmonių 
grandinė, sujungusi tris valstybes laisvės vardan“ ir Radvilų archyvai ir Nesvyžiaus bibliotekos kolekcija. 

 
Programos 25-metis ir jos įgyvendinimo Lietuvoje 20-metis 

 
Įprasminant aktyvų Lietuvos dalyvavimą UNESCO programoje „Pasaulio atmintis“, 2017 m. birželio 6 

d. Nacionaliniame muziejuje LDK Valdovų rūmuose buvo surengtas seminaras Lietuvos ir Lenkijos 
dokumentinio paveldo saugotojams ir nacionalinių komitetų „Pasaulio atmintis“ nariams, skirtas aptarti 
dvišalio bendradarbiavimo galimybes rengti bendras dokumentinio paveldo parodas, rengti dvišales ar 
daugiašales paraiškas siekiant dokumentinio paveldo objektus įrašyti į UNESCO Tarptautinį registrą 
„Pasaulio atmintis“, vykdyti bendrus viešinimo, edukacinius projektus ir kitas veiklas. Taip pat buvo 
diskutuojama apie valstybės politiką dėl kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo ekstremalių situacijų 
atvejais, dalinamasi gerosios praktikos pavyzdžiais. 

Seminare pranešimus skaitė: dr. Hubert Wajs 
(Varšuva), dr. Jaroslaw Dumanowski (Torunė), prof. 
dr. Rimvydas Laužikas (Vilnius), dr. Jacek Olbrycht 
(Varšuva) ir Gytis Oržekauskas (Vilnius). Seminaro 
dalyviai parengė Rekomendacijas dėl Lietuvos ir Lenkijos 
atminties institucijų bendradarbiavimo saugant 
dokumentinį paveldą ir užtikrinant prieigą. 

UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvoje 
20-mečio renginius organizavo Nacionalinės UNESCO 
komisijos sekretoriatas, Nacionalinis komitetas 
„Pasaulio atmintis“, Valstybinio Kernavės kultūrinio 
rezervato direkcija, Nacionalinis muziejus LDK Valdovų 

rūmai, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, finansavo Lenkijos institutas Vilniuje (Instytut Polski w 
Wilnie), Lietuvos kultūros taryba ir LR kultūros ministerija. 

 
Tarptautinis patariamasis komitetas (IAC) 

 
2017 m. gruodžio mėn. Vilniaus universiteto bibliotekos generalinė direktorė Irena Krivienė išrinkta į 

UNESCO programos, skirtos dokumentinio paveldo išsaugojimui ir propagavimui, „Pasaulio atmintis“ 
pagrindinį valdymo organą – Tarptautinį patariamąjį komitetą (International Advisory Committee, IAC). Šis 
komitetas yra tiesiogiai pavaldus UNESCO Generaliniam direktoriui, rūpinasi šiuo metu vykdomu šios 
programos atnaujinimu, svarsto valstybių narių pateikiamas nominacines paraiškas į Tarptautinį 
dokumentinio paveldo registrą „Pasaulio atmintis“. Jį sudaro 14 narių, atstovaujančių visiems pasaulio 
regionams bei pasižyminčių išskirtine kompetencija dokumentinio paveldo išsaugojimo srityje. 

 
Renginiai dokumentinio paveldo srityje 

 
2016 m. lapkričio 10 d. Nacionalinės komisijos galerijoje surengtas knygos „Oginskių dvaro virtuvėje“ 

pristatymas. Dalyvavo ir gourmet kelionę laiku – pietus XVIII–XIX a. Oginskių dvaruose – pristatė šios knygos 
kūrėjai gastronomijos istorikai Rimvydas Laužikas, Arvydas Pacevičius, virtuvės šefas Liutauras Čeprackas, 
knygos dailininkė Silva Jankauskaitė, fotografė Martyna Jovaišaitė, stilistė Jolita Vaitkutė, kalbos redaktorė 
Vilmantė Sinkevičienė, vertėjas Tomaš Božerocki, leidėjas Arūnas Gudinavičius. Jie dalijosi knygos 
atsiradimo aplinkybėmis, pateikė platesnį to laiko istorinį kontekstą, pristatė ne tik Mykolo Kleopo Oginskio 
ir jo aplinkos, bet ir kitų Oginskių giminės atstovų bei kitų to paties laikmečio didikų gastronomines 
tradicijas. Nemaža knygos dalis skirta pirmą kartą Lietuvoje profesionaliai atkurtiems ir šiems laikams 
pritaikytiems senųjų patiekalų receptams. 

 

http://unesco.lt/komunikacija-ir-informacija/unesco-programa-pasaulio-atmintis/unesco-tarptautinis-registras-pasaulio-atmintis/baltijos-kelias-zmoniu-grandine-sujungusi-tris-valstybes-laisves-vardan
http://unesco.lt/komunikacija-ir-informacija/unesco-programa-pasaulio-atmintis/unesco-tarptautinis-registras-pasaulio-atmintis/baltijos-kelias-zmoniu-grandine-sujungusi-tris-valstybes-laisves-vardan
http://unesco.lt/komunikacija-ir-informacija/unesco-programa-pasaulio-atmintis/unesco-tarptautinis-registras-pasaulio-atmintis/radvilu-archyvai-ir-nesvydziaus-bibliotekos-kolekcija
https://www.facebook.com/Lenkijosinstitutas/
https://www.facebook.com/Lenkijosinstitutas/
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 2016 m. gruodžio 1 d. Sekretoriato komunikacijos programų vadovė M. Mašanauskienė skaitė 
paskaitą Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Paveldosaugos programos magistro studentams „UNESCO 
dokumentinio paveldo filosofija ir praktinė programa“. Supažindino studentus su naujausiame UNESCO 
patvirtintame dokumente – Rekomendacija dėl dokumentinio paveldo, įskaitant skaitmeninį, išsaugojimo ir 
prieigos – pateikiamomis dokumento ir dokumentinio paveldo sąvokomis, kitais dokumentinį paveldą 
reglamentuojančiais UNESCO dokumentais, programos „Pasaulio atmintis“ istorija, veiklomis ir tikslais. Taip 
pat buvo pristatytos ir aptartos naujausios valstybių narių pateiktos rekomendacijos dėl šios programos 
procesų ir procedūrų atnaujinimo. Studentai domėjosi nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ veikla, 
nacionalinio ir tarptautinio registrų turiniu, dokumentų ar jų kolekcijų atrankos ir įrašymo į registrus 
procedūra. Aptartas Lietuvos atminties institucijų, aukštųjų mokyklų dalyvavimas šios UNESCO programos 
projektuose, jų įgyvendinti skaitmeninimo darbai. Kalbėta apie 2004 m. Pietų Korėjos iniciatyva įsteigtą 
UNESCO / Jikji apdovanojimą, kas dveji metai teikiamą tiek pavieniams asmenims, tiek institucijoms, 
ženkliai prisidėjusioms prie dokumentinio paveldo išsaugojimo ir viešinimo.  

 
9.4 Tarptautinių dienų minėjimas 

 
Tarptautinė konferencija „Prieiga prie informacijos ir svarbiausios žmogaus laisvės. Tai Jūsų teisė!“ 

 
 2016 m. gegužės 2–4 d. Pasaulinės spaudos laisvės dienos proga Helsinkyje (Suomija) vyko 
tarptautinė konferencija „Prieiga prie informacijos ir svarbiausios žmogaus laisvės. Tai Jūsų teisė!“. Ją 
surengė UNESCO kartu su Suomijos Respublikos Vyriausybe, Švietimo, Kultūros ir Užsienio reikalų 
ministerijomis ir beveik 50 visuomeninių ir žiniasklaidos organizacijų, susirinko apie 1200 dalyvių iš viso 
pasaulio. Ši konferencija ypatinga tuo, jog būtent 2016 m. sukako 250 metų nuo pirmojo pasaulyje Spaudos 
laisvės akto, priimto 1766 m. gruodžio 2 d. dabartinėje Suomijos ir Švedijos teritorijoje, taip pat 25-eri metai 
istorinei Vindhuko deklaracijai, kurią paskelbė naujai nepriklausomybę atgavusi Namibija. Be to, paminėtas 
1966 m. JAV priimto Informacijos laisvės akto 50-metis. 

Spaudos laisvė pirmą kartą susieta su darniu vystymusi 2015 m. pabaigoje JT patvirtinus 
„Darbotvarkę 2030“, kurioje pripažįstama būtinybė „užtikrinti viešąją prieigą prie informacijos ir saugoti 
pagrindines laisves, vadovaujantis nacionaliniais įstatymais ir tarptautinėmis sutartimis“ (16 tikslas). 
Daugumos DVT apskritai neįmanoma pasiekti be viešosios prieigos prie informacijos ir pamatinių laisvių, 
todėl konferencijoje ypač pabrėžti du aspektai: žurnalistų saugumas ir teisė į informaciją. Tai daro labai 
didelę įtaką informacinei visuomenės aplinkai, tarnauja kaip pamatinių laisvių užtikrinimo barometras. 
Darnusis vystymasis įmanomas tik tada, kai užtikrinama laisva informacijos sklaida, leidžianti įtvirtintoms 
demokratinėms institucijoms atliepti žmonių poreikius.  

Gegužės 3 d. iškilmingoje ceremonijoje Azerbaidžano tiriamosios žurnalistikos atstovei Khadijai 
Ismailovai, tuo metu įkalintai Azerbaidžane, įteiktas UNESCO-Giljermo Kano pasaulio spaudos laisvės 
apdovanojimas.  

Žiniasklaidos profesionalai, vyriausybių atstovai, tarpvyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų 
nariai bei pilietinės visuomenės patikėtiniai priėmė Suomijos deklaraciją „Prieiga prie informacijos ir 
pamatinės laisvės – tai jūsų teisė!“ Speciali plenarinė sesija, kurią moderavo UNESCO Geros valios 
ambasadorė saviraiškos laisvei ir žurnalistų saugumui Christiane Amanpour, CNN vyriausioji tarptautinė 
korespondentė, buvo skirta aptarti informacijos laisvę kaip pamatinę laisvę ir žmogaus teisę. Kalbėta apie 
visuomenės poreikį suderinti spaudos laisvę, teisę į informaciją bei skaidrumą su privatumu bei duomenų 
apsauga. 2015 m. UNESCO Generalinėje konferencijoje įtvirtintas naujas požiūris į saviraiškos laisvę 
skaitmeninėje erdvėje, privatumą, prieigą prie informacijos bei žinių ir etiką. Siekiant prisidėti prie 
universalios žinių visuomenės kūrimo bei darnaus vystymosi, internetą būtina vystyti vadovaujantis šiais 
principais: žmogaus teisės, atvirumas, prieinamumas ir suinteresuotųjų šalių įtrauktis.  

Vienoje iš sesijų aptarti nauji iššūkiai, su kuriais susiduria visos šalys, dalyvaujančios kultūros 
politikoje, – tai tarptautinis menininkų bei profesionalių kūrėjų mobilumas, skaitmeninė aplinka. Šioje 
sesijoje susitiko Šiaurės šalių kultūros ministrai ir UNESCO Generalinė direktorė. Jie diskutavo apie 
Konvencijos dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo įgyvendinimo aktualijas, kaip skaitmeninė 
aplinka veikia kultūros raiškos įvairovę, kaip pagerinti meninės saviraiškos laisvę, socialines bei ekonomines 
menininkų ir kultūros produktų bei paslaugų kūrėjų teises. Lietuvai konferencijoje atstovavo Lietuvos 
nuolatinis atstovas prie UNESCO dr. A. Gelūnas, Nacionalinės komisijos sekretoriato komunikacijos 
programų vadovė M. Mašanauskienė. 
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Pasaulinė radijo diena 

 
Radijas yra žiniasklaidos priemonė, skirta plačiausiai auditorijai pasaulyje, ypač lengvai pasiekianti 

atokiausias ir labiausiai pažeidžiamas bendruomenes: neraštingus, turinčius negalią, vargingai gyvenančius 
žmones, suteikdama jiems progą dalyvauti viešoje diskusijoje. Be to, radijas vaidina ypatingą vaidmenį 
ekstremaliose situacijose. Radijas yra nebrangus, tačiau tuo pat metu visuotinai pripažintas galingas 
komunikacinis įrankis, todėl plačiai naudojamas kaip vienas iš veiksmingiausių propagandos kanalų, ypač 
vykdant informacinio karo kampanijas. 

 
 2016 m. vasario 11 d. Nacionalinės komisijos galerijoje, penktą kartą minint Pasaulinę radijo dieną ir 
65-erių metų sukaktį nuo pirmosios „Amerikos balso“ lietuviškosios redakcijos radijo laidos, surengtas 
vakaras, skirtas „Amerikos balso“ radijui. Renginys organizuotas bendradarbiaujant su JAV ambasada 
Lietuvoje, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytoja dr. Inga Zakšauskiene ir Lietuvos centriniu 
valstybės archyvu.  

„Amerikos balsas“ visą sovietinės Lietuvos gyvavimo laikotarpį žadino lietuvių savimonę ir neleido 
užgesti nepriklausomybės viltims. 2008 m. LR užsienio reikalų ministerijos, JAV lietuvių bendruomenės dėka 
JAV Vyriausybė perdavė Lietuvai radijo stoties „Amerikos balsas“ lietuviškos redakcijos 1951–1982 m. 
transliacijų įrašus. 2013 m. garso įrašų skaitmeninimo darbai buvo baigti. 

Renginyje archyvo atstovai pristatė saugomą medžiagą, klausytasi radijo įrašų. Dr. I. Zakšauskienė 
savo pranešime kalbėjo apie „Amerikos balso“ reikšmę po Antrojo pasaulinio karo, lietuvių kalbos 
redakcijos įsteigimą, pirmąją laidą, jos simbolinę reikšmę sovietinės valdžios okupuotai Lietuvai, pagrindinę 
„Amerikos balso“ auditoriją sovietinėje Lietuvoje, valdžios požiūrį į šios ir kitų Vakarų radijo stočių 
transliacijas į SSRS ir Lietuvą, taip pat apie „Amerikos balso“ laidų reikšmę Atgimimo laikotarpiu. Pranešimą 
„Amerikos balsas“ – viešosios diplomatijos triumfas“ skaitė JAV ambasadorės patarėja kultūrai, švietimui ir 
žiniasklaidai Rima Janina Vydmantas, 20 metų dirbusi CNN žurnaliste. 

Sekretoriato pranešime visi Lietuvos radijo transliuotojai pakviesti minėti šią dieną, raginami atkreipti 
dėmesį į UNESCO pasiūlytą temą 2016-aisiais: „Radijas ekstremaliose situacijose ir ištikus nelaimei“. Taip 
pat kviečiami apsilankyti ir registruotis specialioje šiai progai sukurtoje svetainėje www.worldradioday.org, 
dalyvauti programoje, kurios tikslas – pabrėžti ypatingą radijo svarbą ištikus nelaimei. 

 
2017 m. vasario 14 d. Nacionalinės komisijos galerijoje, šeštą kartą minint Pasaulinę radijo dieną, 

kartu su Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamentu surengta diskusija „Radijas ir 
propaganda“. Diskusiją vedė Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento analizės ir 
planavimo skyriaus vyr. specialistas Karolis Zikaras. Jis pristatė naujos kartos karinius iššūkius, priešiškų 
informacinių operacijų taikinius ir tikslus Lietuvoje, analizavo propagandos kanalų, priemonių, tipų ir 
technikų pavyzdžius, pristatė informacinio karo ir propagandos keliamas grėsmes valstybei. Taip pat buvo 
kalbama apie kai kurias Lietuvos valstybingumo praradimų 1795 ir 1940 m. priežastis, svarstoma, kodėl 
istorija tampa informacinio karo ginklu ir geopolitinių tikslų įrankiu bei aptariama istorijos, kritinio mąstymo 
ir pilietiškumo reikšmė valstybės gynyboje.  
 Išplatintame pranešime Lietuvos radijo transliuotojai pakviesti minėti Pasaulinę radijo dieną, 
paraginti atkreipti dėmesį į UNESCO pasiūlytą temą 2017-aisiais: „Radijas – tai Tu!“ Taip pat pakviesti 
apsilankyti ir registruotis specialioje šiai progai sukurtoje svetainėje www.worldradioday.org bei dalyvauti 
programoje, kurios tikslas – paskatinti visuomenę aktyviau dalyvauti formuojant radijo politiką, kuriant 
mechanizmus, leidžiančius žmonėms aktyviai įsitraukti į šią veiklą visuose lygmenyse: organizuoti klausytojų 
forumus, užtikrinti sklandžias klausytojų skundų nagrinėjimo procedūras ir pan. Socialiniai tinklai ir 
visuomenės susiskaidymas gali mus uždaryti „bendraminčių burbuluose“, tuo tarpu radijas yra unikalus, nes 
suteikia galimybę telkti atskiras bendruomenes ir skatina pozityvų dialogą. Įsiklausydamas į savo auditoriją 
bei atsiliepdamas į jos poreikius, radijas pristato požiūrių įvairovę, išryškina balsus tų, kurie yra pajėgūs 
susidoroti su visuomenei kilusiais iššūkiais. 

 
Pasaulinė audiovizualinio paveldo diena 

 
2017 m. spalio 26 d., jau daugiau nei dešimtmetį UNESCO minint Pasaulinę audiovizualinio paveldo 

dieną, Nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje buvo surengtas vakaras, skirtas susitikti su Lietuvos kino 

http://www.worldradioday.org/
http://www.worldradioday.org/
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dokumentikos tyrinėtojais, restauratoriais ir saugotojais. 2017 m. tema – „Atrasti, prisiminti ir pasidalinti“. 
Vakare dalyvavo dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė – kino istorikė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
docentė, Medijų edukacijų ir tyrimų centro VšĮ „Meno avilys“ projektų vadovė, Lietuvos audiovizualinio 
paveldo aktualinimo projektų iniciatorė, Jonas Zagorskas – kino restauratorius, audiovizualinių kūrinių post-
produkcijos kūrėjas, kino paveldo restauravimo mokyklos (Bolonijos sinemateka) stažuotojas, ir Juozas 
Markauskas – Baltijos audiovizualinių archyvų taryboje (BAAC) viceprezidentas, Kultūros ministerijos 
skaitmeninimo tarybos narys. Vakaro metu buvo rodomas suskaitmenintas ir restauruotas filmas 
„Temperatūra ne pagal Celsijų” (rež. A. Grikevičius, 1973).  

 
9.5 Kita veikla komunikacijos ir informacijos srityse 

 

2016 m. rugsėjo 26 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje įvyko Tarptautinės komunikacijos vystymo 
programos (International Programme for the Development of Communication, IPDC) Lietuvos ir Nyderlandų 
surengta konferencija „IPDC derybos“ (IPDC Talks). Renginio tikslas – pirmą kartą paminėti Tarptautinę 
visuotinės prieigos prie informacijos dieną (rugsėjo 28 d.), o kartu akcentuoti ir ją užtikrinančios 
nepriklausomos žiniasklaidos bei žurnalistų apsaugos svarbą įgyvendinant „Darbotvarkę 2030“. Renginyje 
dalyvavo savo sričių ir pasauliniu lygiu pasižymėję ekspertai iš Indijos, Švedijos, Nigerijos, Maroko ir kitų 
valstybių. Jie dalinosi savo patirtimi ir idėjomis, kaip prieiga prie informacijos gali pasitarnauti įgyvendinant 
DVT, akcentuodami laisvos ir nepriklausomos žiniasklaidos bei žurnalistų vaidmenį šiame procese iki 2030 
metų.  

Lietuvai konferencijoje atstovavo užsienio reikalų viceministras Neris Germanas. Savo įžanginėje 
kalboje jis pabrėžė prieigos prie informacijos svarbą siekiant ne tik valdžios institucijų atskaitingumo, bet ir 
gero valdymo, teisės viršenybės ir demokratijos. Tai esminiai darnios visuomenės kūrimo faktoriai. 
Viceministras pasmerkė žurnalistų ir informacijos laisvei kylančias grėsmes, kartu pabrėždamas Lietuvos 
aktyvų įsipareigojimą siekiant žurnalistų apsaugos ir saugumo. Per renginį UNESCO Generalinė direktorė 
Irina Bokova tylos minute paprašė pagerbti profesoriaus Leonido Donskio šviesų atminimą. Jis turėjo būti 
vienas pagrindinių kalbėtojų.  

N. Germanas susitiko su UNESCO Komunikacijos ir informacijos sektoriaus vadovu Frank La Rue ir 
organizacijos VT, kurios nare Lietuva buvo išrinkta 2015 m. ketverių metų kadencijai, pirmininku Michael 
Worbs. Viceministras aptarė Lietuvos prioritetus UNESCO kompetencijos srityse. Ypač daug dėmesio skirta 
organizacijos galimybėms aktyviau užtikrinti žurnalistų saugumą. 

 
2017 m. lapkričio mėn. Lietuvos atstovas pirmą kartą tapo Tarptautinės komunikacijos vystymo 

programos (International Programme for the Development of Communication, IPDC) Tarpvyriausybinės 
tarybos nariu. Lietuvai atstovaus LRT Radijo naujienų tarnybos direktoriaus pavaduotoja Aušra 
Jaruševičiūtė-Juraitė. 31-oji IPDC Tarpvyriausybinės tarybos sesija numatyta 2018 m. lapkričio 21–22 d. 

 
2016 m. spalio 27 d. Nacionalinės komisijos galerijoje Lietuvos narystės UNESCO 25-mečiui paminėti 

surengtas dar vienas renginys, skirtas visuomenei – UNESCO Komunikacijos ir informacijos sektoriaus 
programų specialisto dr. Mariaus Lukošiūno paskaita-diskusija „Spaudos laisvė kaip tarptautinės politikos 
faktorius". Buvo aptariami žurnalistų saviraiškos laisvės, skaitmeninio saugumo, privatumo bei interneto 
prieštarų, propagandos klausimai ir kitos aktualijos. Į diskusiją įsijungė VU Komunikacijos fakulteto Politikos 
diskusijų klubo nariai, vadovaujami Kęstučio Petrauskio. 
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X. UNESCO VEIKLOS VIEŠINIMAS LIETUVOJE IR PASAULYJE 
 

10.1. Lietuvos narystės UNESCO 25-mečio renginiai 
 

2016 m. Lietuvos Respublika minėjo savo narystės UNESCO 25-metį. 1991 m. spalio 7 d. tapusi šios 
organizacijos nare, Lietuva aktyviai dalyvauja jos veikloje, yra ratifikavusi visas svarbiausias UNESCO 
konvencijas, net dešimt kultūros, gamtos ir dokumentinio paveldo vertybių buvo pripažintos pasauliniu 
mastu bei įrašytos į UNESCO sąrašus. 

Lietuvos narystės UNESCO 25-mečio sukakties proga spalio 30 d. Lietuvos nacionalinėje 
filharmonijoje įvyko šventinis labdaros koncertas – koncertavo 2016 m. pavasarį UNESCO menininkės taikai 
vardą pelniusi Violeta Urmana, Alfredo Nigro ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, vadovaujamas 
dirigento Modesto Pitrėno. V. Urmana, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos garbės daktarė, Anglijos karališkosios filharmonijos draugijos prizininkė, 
Franco Abbiati tarptautinės kritikų draugijos premijos laureatė, Marijampolės garbės pilietė, Austrijos 
„Kammersängerin“ premijos ir daugelio kitų tarptautinių apdovanojimų laimėtoja, atliko žymiausias arijas iš 
Francesco Cilea, Giacomo Meyerbeer, Camille Saint-Saëns, Hector Berlioz ir Richard Wagner operų. 
Koncertą tiesiogiai transliavo Lietuvos nacionalinė televizija kanalu „Kultūra“. Visos koncerto metu surinktos 
lėšos skirtos dviem UNESCO vykdomoms programoms: Kurčių, nebylių ir silpnai girdinčių jaunų mergaičių 
funkcinio raštingumo ir kalbų mokymui Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Merginų, tapusių jaunomis 
motinomis, raštingumo ir technologijų centrui Kongo Respublikoje. Iškilmingą labdaros koncertą organizavo 
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, Lietuvos nacionalinė filharmonija ir UAB „Publicum events“.  

Ilgą laiką buvusi finansinės paramos gavėja, Lietuva tapo paramos teikėja ir lygiaverte partnere 
įgyvendinant šios organizacijos misiją. Šiame kokybiškai naujame narystės etape aktualu veiksmingai 
išnaudoti UNESCO, kaip unikalaus tarptautinio intelektinio forumo, teikiamas galimybes: perimti kitų 
valstybių ir organizacijos ekspertų gerąją patirtį ir žinias, taip pat dalintis patirtimi ir informacija, reikšminga 
formuojant demokratijos, žmogaus teisių, atviros visuomenės, darnumo principais grindžiamą politiką. 

2016 m. spalio 30 d. Lietuvos narystės UNESCO 25-mečio sukakties proga Nacionalinės komisijos 
galerijoje surengta spaudos konferencija, kurioje dalyvavo: UNESCO menininkė taikai V. Urmana, Lietuvos 
ambasadorius prie UNESCO dr. Arūnas Gelūnas, UNESCO Komunikacijos ir informacijos sektoriaus 
programų specialistas Marius Lukošiūnas, Nacionalinės komisijos pirmininkas prof. Romas Pakalnis ir 
Nacionalinės komisijos generalinė sekretorė A. Junevičienė.  

Sekretoriato iniciatyva šiai sukakčiai skirtos TV ir radijo laidos, straipsniai, spaudos pranešimai: 
spalio 7 d. Astos Junevičienės interviu „Golden FM“; 
spalio 25 d. straipsnis savaite.lt „UNESCO 25-mečio koncerte - V. Urmana ir A. Nigras“: 

http://www.savaite.lt/naujienos/renginiai/980-unesco25-meciokoncerte-vurmanairanigras.html; 
spalio 26 d. straipsnis lrytas.lt „Violetos Urmanos koncerte surinktos lėšos – mergaičių švietimui 

Afrikoje“: http://kultura.lrytas.lt/scena/violetos-urmanos-koncerte-surinktos-lesos-mergaiciu-svietimui-
afrikoje.htm; 

spalio 26 d. Audriaus Musteikio straipsnis „Lietuvos žiniose“ „Violeta Urmana: laikas padainuoti 
Lietuvoje“: http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/violeta-urmana-laikas-padainuoti-lietuvoje/232022; 

spalio 27 d. reportažas LRT laidoje „Panorama“; 
spalio 28 d. ambasadoriaus A. Gelūno ir M. Lukošiūno interviu LR „Ryto allegro“; 
spalio 29 d. ambasadoriaus A. Gelūno ir M. Lukošiūno interviu LRT „Labas rytas, Lietuva“; 
spalio 29 d. straipsnis lrytas.lt „Operos primadona V. Urmana: „Mielai nukreipčiau savo veiklą į Lietuvą“: 

http://kultura.lrytas.lt/scena/operos-primadona-v-urmana-mielai-nukreipciau-savo-veikla-i-lietuva.htm; 
spalio 31 d. straipsnis lrytas.lt „Violetos Urmanos misija: dieviškas prisilietimas prie dieviškos muzikos“: 

http://kultura.lrytas.lt/scena/violetos-urmanos-misija-dieviskas-prisilietimas-prie-dieviskos-muzikos.htm; 
lapkričio 6 d. Daivos Tamošaitytės straipsnis Lietuvos muzikų sąjungos svetainėje „Violeta Urmana – 

UNESCO menininkė taikai“: http://www.muzikusajunga.lt/n/violeta-urmana-%E2%80%93-unesco-
meninink%C4%97-taikai; 

lapkričio 11 d. Živilės Ramoškaitės straipsnis 7md.lt „Violeta Urmana – Menininkė taikai, iškilmingas 
labdaros koncertas Lietuvos įstojimo į UNESCO 25-mečiui“: http://www.7md.lt/imgarchive/pdf/1188.pdf; 

gruodžio 24 d. laida LRT Kultūra „Durys atsidaro“: 
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/158485/durys_atsidaro 

Pranešimai spaudai Nacionalinės filharmonijos, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos, URM 
tinklalapiuose. 
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10.2 Leidinys „Skiepyti taikos idėją žmonių sąmonėje...“ 
 

2016 m. Sekretoriatas parengė ir 1500 egz. tiražu išleido Lietuvos narystės 
25-mečiui skirtą leidinį „Skiepyti taikos idėją žmonių sąmonėje...“. Jame pateikti 
Lietuvos akademinės visuomenės, kultūros, švietimo ir mokslo veikėjų straipsniai 
iš šių dienų ir ateities perspektyvos apie pagrindines UNESCO veiklos kryptis ir 
vertybes, siejamas su Lietuvos aktualijomis, poreikiais ir galimybėmis jas plėtoti.  

Dr. Erikos Leonaitės, a. a. prof. Leonido Donskio, Rėdos Brandišauskienės, 
dr. Laimos Galkutės, prof. Rūtos Petrauskaitės, dr. Arūno Gelūno, Evelinos 
Karalevičienės, doc. dr. Ritos Repšienės, prof. dr. Arvydo Pacevičiaus, 
prof. habil. dr. Vlado Žulkaus, prof. dr. Rimvydo Laužiko, VšĮ Lietuvos antidopingo 
agentūros straipsniuose įvairiais pjūviais atskleidžiama UNESCO misija – prisidėti 
prie taikos stiprinimo visame pasaulyje vystant bendradarbiavimą tarp tautų 
švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijos srityse, siekiant užtikrinti visuotinę 
pagarbą teisingumui, įstatymo viršenybei, žmogaus teisėms bei pagrindinėms 

laisvėms, įgyvendinant UNESCO konvencijas ir siekiant išsaugoti pasauliniu mastu pripažintas kultūros, 
gamtos ir dokumentinio paveldo vertybes, įrašytas į UNESCO sąrašus. 
 Leidinio iliustracijas-plakatus neatlygintinai sukūrė Giedrius Jokūbauskis. Leidybą parėmė Lietuvos 
užsienio reikalų ir Kultūros ministerijos, Lietuvos kultūros taryba. Leidinys išplatintas Lietuvos bibliotekoms, 
mokslo ir kultūros centrams bei įstaigoms, akademinei visuomenei. 
 

10.3 Lietuvos prisijungimo prie Pasaulio paveldo konvencijos 25-mečio renginys 
 

2017 m. gegužės 9 d. Kultūros ministerijoje įvyko renginys „Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo 
apsaugos konvencija. Reikšmė ir aktualumas šiandieninėje Lietuvos paveldosaugoje“, skirtas 25-erių metų 
Lietuvos prisijungimo prie UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos sukakčiai 
paminėti (daugiau žr. 8.1.1, p. 42).  
 

10.4 Edukacinis stendas „Lietuvos vertybės – UNESCO sąrašuose“ Valstybės pažinimo centre 
 

Sekretoriato iniciatyva 2017 m. – sukurti interaktyvią ekspoziciją Valstybės pažinimo centre, 
pristatančią UNESCO pripažintus Lietuvos kultūros, gamtos ir dokumentinio paveldo objektus (Vilniaus 
istorinį centrą, Kuršių neriją, Kernavę, Struvės geodezinį lanką, sutartines, Baltijos valstybių dainų ir šokių 
šventes, kryždirbystę, Baltijos kelio dokumentus, Radvilų archyvus, Liublino unijos aktą, Žuvinto biosferos 
rezervatą), jų išskirtinumą ir vertę nacionaliniame ir globaliame kultūros kontekste.  

Interaktyvios ekspozicijos ir mobiliosios programėlės sprendimą buvo patikėta parengti ilgametei 
Sekretoriato partnerei – Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedrai. Jos bakalauro programos 
studentų 2017–2018 mokslo metų rudens semestro tema buvo ekspozicinio stendo „Lietuvos vertybės – 
UNESCO sąrašuose“ koncepcijos sukūrimas. Parengti 8 studentų projektai, iš jų vienas išrinktas geriausiu 
jungtinės Vilniaus dailės akademijos, Sekretoriato ir Valstybės pažinimo centro specialistų komisijos. 
Išrinkto ir toliau plėtojamo Urtės Ramšaitės ir Domantės Nalivakaitės sukurto edukacinio stendo esmė – 
išskirtinis interaktyvumas, grindžiamas UNESCO pripažintų Lietuvos paveldo objektų pažinimu per lytėjimą: 
kiekviena iš 11 saugomų vertybių turės savo ertmę, į kurią įkišus ranką lankytoja(s) galės apčiuopti 
užuominą stendo viduje. Netikėta, pažangiausiomis technologijomis grindžiama ekspozicijos forma ne tik 
supažindins su UNESCO pripažintomis vertybėmis, bet ir skatins puoselėti išskirtinės svarbos paveldą 
Lietuvoje. Šio stendo koncepcijos kūrimą kuravo VDA prof. Aušra Lisauskienė, o prie technologinės dalies 
plėtojimo prisidėjo ekspertas Vincentas Vienožinskis.  

2017 m. rudenį Sekretoriatas pateikė paraišką Lietuvos kultūros tarybai, tačiau finansavimo negauta.  
 

10.5 Kilnojamosios parodos 
 

Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, bendradarbiaudamas su Užsienio reikalų, Kultūros ir 
Švietimo ir mokslo ministerijomis, nuo 2004 m. rengia kilnojamąsias parodas, skirtas UNESCO ir Lietuvos 
minimoms sukaktims bei kitomis su UNESCO sritimis susijusiomis temomis. Parodos pristatomos UNESCO 
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būstinėje Paryžiuje, kitose Lietuvos diplomatinėse atstovybėse bei kultūros centruose, ugdymo ir aukštojo 
mokslo įstaigose užsienyje ir Lietuvoje.  
 

Paroda „Lietuvos paveldas UNESCO sąrašuose“ 
 
2016 m. spalio 30–lapkričio 14 d. Nacionalinėje filharmonijoje Nacionalinės UNESCO komisijos 

sekretoriatas, bendradarbiaudamas su UAB „Ekspobalta“, pristatė fotografijų parodą lietuvių ir anglų k. 
„Lietuvos paveldas UNESCO sąrašuose“. Parodoje pristatyta 10 į UNESCO sąrašus įtrauktų vertybių: Vilniaus 
istorinis centras, Kuršių nerija, Struvės geodezinis lankas ir Kernavės archeologinė vietovė, Kryždirbystė ir 
kryžių simbolika Lietuvoje, Sutartinės, lietuvių polifoninės dainos, Dainų ir šokių švenčių tradicija Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje, Žuvinto biosferos rezervatas, Baltijos kelią liudijančių dokumentų bei Radvilų archyvų 
ir Nesvyžiaus bibliotekos kolekcijos. Šia paroda siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į išskirtinę kultūros, 
gamtos, nematerialaus ir dokumentinio paveldo vertę, būtinybę jį saugoti kaip kiekvienos tautos ir visos 
žmonijos neįkainojamą vertybę.  
 Paroda parengta UAB „Ekspobalta“ lėšomis. 2017 m. paroda atnaujinta, parengta transportuoti ir 
perduota Užsienio reikalų ministerijai, siekiant ją pristatyti Lietuvos diplomatinėse atstovybėse užsienio 
šalyse. 2017 m. rugsėjo mėn. paroda pristatyta Klagenfurte (Austrija) Lietuvos garbės konsulato atidarymo 
proga. 2017 m. spalio 18 d. UNESCO paveldo paroda buvo pristatyta Bamake (Malis) LR garbės konsulato 
atidarymo proga jo patalpose. 2018 m. LR ambasada Austrijoje planuoja ją pristatyti Vienoje, taip pat ją 
planuojama pristatyti Ganoje. 
 

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

2013 m., rengiantis Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai, Nacionalinės UNESCO 
komisijos sekretoriatas parengė 10-ies informacinių stendų parodą apie pasaulinės svarbos Lietuvos 
materialaus ir nematerialaus paveldo vertybes. Po pristatymų 2013 m. JAV, Belgijoje, Nyderlanduose, 
Čekijoje, Prancūzijoje, Slovėnijoje ir Portugalijoje, 2014 m. paroda tęsė savo keliones JAV, Vokietijoje bei 
Lietuvoje: Vilniuje, Kernavėje, Anykščiuose bei Panevėžyje. 2015 m. paroda eksponuota Lietuvos 
nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje, Užsienio reikalų ministerijoje, Energetikos ir technikos muziejuje bei 
Mykolo Romerio universitete Vilniuje.  
 2016–2017 m. paroda keliavo po Lietuvos bibliotekas, kultūros ir informacijos centrus, muziejus 
(Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Varėnos kultūros centras, Varėnos r. savivaldybės viešoji 
biblioteka, Pilaitės biblioteka, Vilniaus m. savivaldybės centrinė biblioteka, Karoliniškių biblioteka, 
Vilniaus m. centrinė biblioteka Naujojoje Vilnioje, Klaipėdos m. etnokultūros centras, Smiltynės lankytojų 
centras, Neringos gimnazija Nidoje, Mažeikių muziejus) ir Moldovos Respubliką. Parodos sklaidą koordinavo 
Užsienio reikalų ministerija ir Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas. 
(http://www.lrezoskc.lt/node/11567; http://neringosgimnazija.lt/index.php/2017/10/02/unesco-paroda-lietuva-

pasto-siuntoje-neringos-gimnazijoje/ ) 
 2018 m. planuojama parodą iškomplektuoti ir perduoti suinteresuotoms institucijoms nuolat saugoti.  
 

Paroda „Kaunas 1919–1939: sostinė, įkvėpta modernizmo judėjimo“ 
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2017 m. liepos 10 d. Kauno m. savivaldybė, bendradarbiaudama su Sekretoriatu, Krokuvos ICE 
Kongresų centre Tarpvyriausybinio pasaulio paveldo komiteto 41-osios sesijos metu pristatė fotografijų 
parodą „Kaunas 1919–1939 m.: sostinė, įkvėpta modernizmo judėjimo“. Parodos fotografijų autoriai 
Gintaras Balčytis ir Gintaras Česonis. Tikslas – supažindinti UNESCO pasaulio paveldo specialistus, ekspertus 
bei visą tarptautinę bendruomenę su Kauno modernizmo architektūros vertėmis, pristatyti Lietuvos siekius 
pradėti Kauno modernizmo architektūros įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą procedūrą. Parodos 
atidaryme dalyvavo Nacionalinės komisijos generalinė sekretorė Asta Junevičienė, LR ambasadorius 
Lenkijos Respublikoje Šarūnas Adomavičius ir Kauno miesto vicemeras Simonas Kairys, kiti savivaldybės 
atstovai. Įžanginį žodį tarė Kauno architektūros žinovas, Tarptautinio kultūros centro Krokuvoje direktorius 
prof. Jacek Purchla, kuris pirmininkavo ir šių metų Pasaulio paveldo komiteto sesijai. Paroda sulaukė 
dėmesio ir iš Pasaulio paveldo centro atstovų. Atidaryme dalyvavo centro direktorė Mechtild Rössler, 
Europos ir Šiaurės Amerikos skyriaus direktorė Isabelle Anatole-Gabriel, tarptautiniai modernizmo paveldo 
ekspertai Jad Tabet ir Edward Denison, kiti svarbūs asmenys, turintys svarią įtaką rengiant Kauno 
modernizmo architektūros nominaciją.  
 

Parodos, skirtos UNESCO minimoms sukaktims 
 

 2015 m. Nacionalinės komisijos sekretoriato parengta kilnojamoji trijų fotomenininkų: A. 
Aleksandravičius (Lietuva), V. Rakovičiaus (Baltarusija) ir P. Jarnuškievičiaus (Lenkija) paroda, skirta 
M. K. Oginskio 250-osioms gimimo metinėms, bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerija tęsia savo 
keliones. 2017 m. rugpjūčio mėn. ši paroda pristatyta LR ambasadoje Lenkijoje 
(https://pl.mfa.lt/pl/lt/naujienos/kvieciame-i-mk-oginskiui-skirtos-parodos-atidaryma-ir-koncerta). 
 2017 m. bendradarbiaujant su Kultūros, Užsienio reikalų, Švietimo ir mokslo ministerijomis 
Sekretoriatas parengė trikalbę kilnojamąją parodą „Pasaulis semiotiko akimis“, skirtą Algirdo Juliaus Greimo 
100-osioms gimimo metinėms. Įvyko 4 jos pristatymai Lietuvoje, Prancūzijoje ir Belgijoje (daugiau apie 
parodą žr. 4.1). 
 2016–2017 m. Sekretoriatas parengė Tarptautinę kilnojamąją parodą, skirtą Lietuvos valstybingumo 
atkūrimo šimtmečiui ir Kauno modernizmo architektūros tarptautinei sklaidai, rengiant paraišką į UNESCO 
Pasaulio paveldo sąrašą. Jos pristatymai numatomi 2018 m. 
(https://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/nacionalineje-dailes-galerijoje-paroda-apie-tarpukario-kauno-

architektura-29-923132 ) 
 

10.6 Parodos, paskaitos, kiti renginiai Nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje 
 

Nacionalinės komisijos galerijoje parodos, tarptautinių dienų minėjimai, įvairūs kiti kultūriniai 
renginiai bei susitikimai vyksta nuo 1992 metų. Surengta per 200 Lietuvos ir užsienio menininkų parodų. 

Kasmet Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas kviečia menininkus teikti parodų bei 
kitų renginių paraiškas kitiems metams. Atrenkant pirmenybė teikiama paraiškoms, kurių tematika siejama 
su UNESCO veikla (kultūrų, meninės raiškos įvairovės, kultūros paveldo, kultūrų dialogo, meninio ugdymo, 
darnaus vystymosi, aplinkos apsaugos, biologinės įvairovės, žmogaus teisių, mokymosi visą gyvenimą ir kt.), 
išsiskiria menine ar šviečiamąja verte, skatina atsiskleisti jaunas talentingas asmenybes, mini pasaulinės ar 
nacionalinės reikšmės sukaktis, tarptautines dienas ar pan. 

Galerija turi didelę lankytojų auditoriją, kurią sudaro įvairių valstybinių ir visuomeninių organizacijų 
vadovai, diplomatinių atstovybių darbuotojai, politikai, kultūros veikėjai, aktyvūs Lietuvos ir užsienio šalių 
piliečiai. Per metus parodas aplanko per 1000 žmonių. Vykstantys renginiai plačiai nušviečiami 
žiniasklaidoje ir internete (2016–2017 m. renginių sąrašą žr. 3 priede).  
 

10.7 Diskusija „UNESCO pasaulio paveldas ir taikos kultūra“ diskusijų festivalyje BŪTENT! Birštone 
 

2017 m. rugsėjo 8–9 d. Birštone vyko diskusijų festivalis BŪTENT!, skirtas skatinti šalyje dialogo ir 
įsiklausymo kultūrą bei pilietinį įsitraukimą, toleranciją skirtingiems požiūriams. Renginį organizavo Atviros 
Lietuvos fondas, Britų taryba, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje ir kt. Pranešimai, diskusijos vyko 
šiomis pagrindinėmis temomis: „Atvira Lietuva“, „Kūrybinga Lietuva“, „Galimybių Lietuva“, „Globali 
Lietuva“, „Sumani Lietuva“, „Tvari Lietuva“ ir „Idėjų Lietuva“. Skirtingos visuomenės grupės buvo 
kviečiamos keistis mintimis apie valstybę, visuomenę, pateikti savo argumentus aktualiausiais klausimais ir 
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siekti geresnio tarpusavio dialogo. Festivalyje daugelis diskusijų temų tiesiogiai siejosi su UNESCO veiklos 
sritimis: kūrybingumu, darniu vystymusi, pilietine visuomene, informaciniu raštingumu. 

Būdamas festivalio partneriu, Nacionalinės komisijos sekretoriatas koordinavo vieną iš temų, skirtą 
aktualizuoti UNESCO pasaulio paveldą, jo reikšmę valstybei ir bendruomenei. Organizuota diskusija 
„UNESCO pasaulio paveldas ir taikos kultūra“, pranešėjas ir moderatorius – Vilniaus universiteto Istorijos 
fakulteto docentas dr. Salvijus Kulevičius.  

 
10.8 Paskaitų apie UNESCO ciklas Vilniaus dailės akademijoje 

 
Bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademijos UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos 

katedra ir su kitais Nacionalinės komisijos sekretoriato partneriais, 2017 m. spalio–gruodžio mėn. įvyko 
paskaitų apie UNESCO ciklas – tarptautinės politikos kurso dalis magistro studijų programos studentams: 

spalio 10 d. įvadinė paskaita „UNESCO – JT švietimo, mokslo ir kultūros organizacija“ (lekt. Asta 
Junevičienė); 

lapkričio 14 d. „UNESCO pasaulio paveldo samprata ir taikos kultūra“ (lekt. doc. dr. Salvijus 
Kulevičius); 

lapkričio 21 d. „UNESCO kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo konvencija – tarptautinės 
kultūros politikos instrumentas“ (lekt. Rolandas Kvietkauskas); 

lapkričio 28 d. „UNESCO nematerialaus kultūros paveldo apsauga – bendruomenių stiprinimo 
politika“ (lekt. Milda Valančiauskienė); 

gruodžio 5 d. „UNESCO požiūris į dokumentinio paveldo apsaugos politiką“ (lekt. Rima Cicėnienė). 
Paskaitų ciklo programą koordinavo Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas. 

 
10.9 2018 m. kalendorius, skirtas Sibiro tremtinių laiškams ant beržo tošies 

 
2017 m. gruodžio mėn. Nacionalinės komisijos sekretoriatas 

parengė ir išleido 2018 m. kalendorių (350 vnt.), skirtą Sibiro tremtinių 
laiškams ant beržo tošies. Koncepciją ir dizainą kūrė: dizaineriai Rūta 
Ivaškevičiūtė ir Jonas Liugaila. Tekstai pateikiami lietuvių ir anglų 
kalbomis. Leidybą parėmė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka ir Užsienio reikalų ministerija. Kalendorius išplatintas Lietuvos 
atminties institucijoms, saugančioms Sibiro tremtinių iš Lietuvos laiškus 
ant beržo tošies, Lietuvos ir užsienio šalių diplomatinėms atstovybėms. 

Šį kalendorių sudaro kartono vokas-stovelis ir trylika sulenkiamų 
lapelių. Pirmame lapelyje yra trumpas aprašymas, kuriame pateikiama trėmimų statistika ir istorinės 
aplinkybės, kiti dvylika yra skirti kiekvienam metų mėnesiui. Vidinėse lapelių pusėse yra laiškų ant tošies 
nuotraukos juodame fone, o išoriniuose lapeliuose – mėnesio kalendorius, citata iš pristatomo laiško, 
trumpas laiško autoriaus pristatymas ir Sovietų sąjungos žemėlapis, kuriame pavaizduota laiško kelionė: 
sukūrimo vieta ir adresato vieta, nurodant atstumą, kurį laiškas nukeliavo, kol pasiekė gavėją.  
 

10.10 Nacionalinės UNESCO komisijos patronažas 
 

Nacionalinės komisijos patronažas (globa) – tai nefinansinės paramos forma, kuri gali būti suteikiama 
įvairiems UNESCO temas ir sritis atitinkantiems projektams, leidžiant Nacionalinės komisijos globojamo 
projekto įgyvendinimo laikotarpiu naudoti jos, kaip projekto globėjos, vardą, teikiant rekomendacijas, 
tarpininkaujant dėl informacijos platinimo ir kitų nefinansinio pobūdžio bendradarbiavimo būdų, suteikiant 
galimybę naudotis Sekretoriato patalpomis projekto viešinimo, pristatymo tikslais. 2016–2017 m. 
Nacionalinės UNESCO komisijos patronažas suteiktas 12 projektų kultūrų ir kultūros raiškos įvairovės, 
kultūros paveldo, darnaus vystymosi, kūrybinių miestų, informacinės visuomenės, informacinio raštingumo 
ir mokslo srityse (Nacionalinės komisijos 2016–2017 m. globotų renginių sąrašą žr. 4 priede).  
 

10.11 UNESCO katedros, centrai ir klubai 
 

2016–2017 m. Lietuvoje veikė trys UNESCO katedros, du centrai ir vienas klubas. UNESCO katedros ir 
centrai dalyvavo tarptautiniuose renginiuose, stažuotėse, vykdė informacijos, mokslinių žinių sklaidos, 
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edukacinius renginius ir paskaitas, įtraukdami visuomenę, prisidėdami prie UNESCO vardo matomumo 
didinimo tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygiu. Išskirtiniai renginiai, kuriuose Lietuvai atstovavo Kauno 
technologijos universiteto UNESCO Tarpdisciplininės mechatronikos katedra, vyko 2017 m. liepos 5–7 d. 
Ženevoje (Šveicarija) – katedrų ir centrų susitikimas, kuriame buvo nustatytos UNITWIN/UNESCO tinklo 
bendradarbiavimo gairės iki 2030 m., ir spalio 31 d. Paryžiuje (Prancūzija) – UNITWIN/UNESCO tinklo 25-
mečio minėjimas. UNESCO Regioninis bioetikos informacijos centras buvo ypač aktyvus 2016 m., 
bendradarbiavo su Klarksono universitetu (JAV) ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Medicinos 
istorijos ir etikos skyriumi, įgyvendinant bioetikos podiplominių studijų programą. Aktyviai veikė Šiaulių 
UNESCO klubas, kuris įgyvendino daug reikšmingų edukacinių veiklų, seminarų, pažintinių ekskursijų, 
susitikimų, skirtų įvairioms visuomenės grupėms. 2017 m. atnaujinti Šiaulių UNESCO klubo įstatai, 
patikslintas pavadinimas, išrinktas naujas klubo prezidentas.  

Nors katedros ir centrai aktyvūs, Sekretoriatas susiduria su informacijos, susijusios su jų veikla, 
sklaidos problemomis dėl to, kad dalis katedrų ir centrų nepateikia metinių ataskaitų. Toliau pateikiama 
katedrų, centrų ir klubų, veikiančių Lietuvoje, veiklos santrauka. 
 

UNESCO Tarpdisciplininė mechatronikos katedra Kauno technologijos universitete 
 
Vedėjas – prof. dr. Arūnas Lipnickas 

 UNESCO Tarpdisciplininė mechatronikos katedra pradėjo veikti 2006 metais. Katedros tikslas – remti 
integruotus tyrimus ir mokymus tarpdisciplininės mechatronikos srityse, tad katedros įkūrimas paskatino 
intensyvinti mechatronikos plėtrą tiek Kauno technologijos universitete (KTU), tiek visoje Lietuvoje. 2015 m. 
buvo siekiama skleisti visuomenei, o ypač jaunimui, naujausias mokslo žinias, įtraukiant į mokslinę veiklą, 
aktyviai dalyvauti tarptautinio lygio mokslinėse konferencijose ir jas organizuoti, padėti koordinuoti 
universitete ir šalyje atliekamus mechatronikos krypties mokslinius tyrimus, ypač numatytus programoje 
„Horizontas 2020“, padėti fakultetams rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir mokslininkus 
nuosekliose bei tęstinėse studijose ir doktorantūroje. 

2016 m. Tarpdisciplininė mechatronikos katedra veiklų nevykdė, tačiau tęsė veiklą 2017 metais. Daug 
dėmesio skirta naujų mokslo žinių sklaidai visuomenei ir jos įtraukimui į mokslinę veiklą. 2017 m. liepos 5–
7 d. prof. A. Lipnickas dalyvavo UNESCO organizuotame susitikime Ženevoje, kuriame buvo nustatytos 
UNITWIN/UNESCO tinklo bendradarbiavimo gairės iki 2030 m., o 2017 m. spalio mėn. dalyvavo Paryžiuje 
vykusiame UNITWIN/UNESCO tinklo 25 metų minėjime. 2017 m. KTU UNITWIN/UNESCO Tarpdisciplininė 
mechatronikos katedra buvo aktyvi konferencijų dalyvė, pristačiusi novatoriškus mechatroninius produktus 
KTU organizuotoje parodoje „Tyrėjų naktis 2017“, „Technorama 2017“ ir konferencijoje „Mechanika 2017“.  
 

UNESCO katedra „Informatika humanitarams“ 
  

Vedėjas – prof. Laimutis Telksnys 
 UNESCO katedra „Informatika humanitarams“ sprendžia informacinių technologijų panaudojimo 
teorinius klausimus ir atlieka eksperimentinius tyrimus, spręsdama humanitarinio pobūdžio informacijos 
kaupimo, saugojimo, apdorojimo, ir sklaidos skaitmeninėje terpėje klausimus. Bendradarbiaujama su 
lituanistais, istorikais, muzikais, teatralais, bibliotekininkais, muziejininkais, socialinės veiklos darbuotojais, 
dirbančiais įvairiose mokslo, studijų, kultūros įstaigose. 

2016 m. buvo atnaujinama sutartis su UNESCO. 2016–2017 m. katedra 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. 

2017 m. veiklos ataskaita nebuvo pateikta. 
 

UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra Vilniaus dailės akademijoje 
 
 Vedėja – dr. Jūratė Černevičiūtė 
 UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra, Vilniaus dailės akademijoje įsteigta 1999 m. 
trišale UNESCO, Kultūros ministerijos ir Vilniaus dailės akademijos sutartimi, tapo pirmąja Lietuvoje ir 
visame Baltijos regione aukštojo mokslo institucija, pradėjusia ruošti kultūros vadybos, dizaino vadybos 
specialistus bei kuratorius. Katedroje vykdomos šios studijų programos: Kultūros vadybos ir kultūros 
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politikos BA, Kultūros vadybos ir kultūros politikos MA, Dizaino vadybos MA, Šiuolaikinės meno praktikos ir 
sklaidos (kuratorystės) MA.  

2016–2017 m. du kartus keitėsi katedros vedėja – 2016 m. katedrai vadovavo dr. Rasa Bartkutė, 
2017 m. katedrai vadovauti paskirta dr. Jūratė Černevičiūtė. Pateikta 2017 m. veiklos ataskaita. 

Vykdydama Studijų kokybės komisijos prie Švietimo ministerijos patvirtintą mokymo programą, 
2017 m. katedra į Kultūros vadybos ir kultūros politikos bakalauro studijas priėmė 20, o į magistrantūros 
studijas – 15 studentų. 2017 m. baigiamuosius darbus sėkmingai apgynė ir bakalauro diplomus gavo 15 
studentų, įteikta 13 magistro diplomų. Iš viso šiuo metu katedroje studijuoja 102 studentai. 

2017 m. katedros iniciatyva buvo rengiamos paskaitos, seminarai aktualiomis kultūros vadybos ir 
politikos temomis, meniniai ir edukaciniai renginiai. Jie buvo skirti tiek katedros studentams, dėstytojams, 
akademijos bendruomenei, tiek VDA UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros socialiniams 
partneriams. Dėstytojai dalyvavo stažuotėse užsienyje, skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose.  
 

UNESCO Asocijuotas fundamentaliųjų mokslų tyrimų ir mokymų centras 
 
 Vadovai: akad. habil. dr. Algis Piskarskas, dr. Vida Kirvelienė 

Asocijuotas fundamentaliųjų mokslų tyrimų ir mokymų centras Vilniaus universitete įkurtas 
1999 metais. Šis centras, plėtodamas mokslinius tyrimus, siekia prisidėti prie fundamentaliųjų mokslų 
švietimo ir tyrimų, gyvenimo kokybės, sveikatos apsaugos, aplinkosaugos gerinimo, taip pat atlieka tyrimus 
ir mokymus fundamentaliųjų mokslų, ypač biochemijos, molekulinės, ląstelinės biologijos, fotochemijos, 
lazerinės spektroskopijos srityse, keičiasi informacija ir patirtimi tarp vyriausybinių, nevyriausybinių 
organizacijų, fundamentaliųjų mokslų UNESCO asocijuotų centrų, glaudžiai bendradarbiauja su Suomijos, 
Švedijos, Norvegijos, Estijos, Latvijos, Rusijos, Čekijos, Vokietijos, Olandijos, Austrijos, Prancūzijos, 
Didžiosios Britanijos ir Italijos universitetais, institutais, kitomis mokslo įstaigomis. Centre veikia trys VU 
katedros, dirbančios prioritetinėse mokslo srityse: Biochemijos ir biofizikos, Kvantinės elektronikos su 
Lazerinių tyrimų centru ir Kompiuterijos. Centro veikla yra derinama su Tarptautine taryba, kurią sudaro 15 
įvairių mokslo sričių mokslininkų iš Lietuvos ir kitų valstybių. 

2016 ir 2017 m. veiklos ataskaitų nepateikė. 
 

UNESCO remiamas Regioninis bioetikos informacijos centras 
 
 Vadovas – prof. dr. Eugenijus Gefenas 
 Regioninis bioetikos informacijos centras (RBIC), vykdydamas savo, kaip regioninio partnerio, 
įsipareigojimus, toliau dalyvauja europinio masto tyrimų ir bioetikos tinklų kūrimo iniciatyvose.  
 RBIC 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 Vidurio 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 Vidurio ir Rytų Europoje. 
 RBIC kasmet atnaujina sukurtą Bioetikos bibliografijos duomenų bazę naujais straipsniais, moksliniais 
darbais bioetikos tema. Šioje duomenų bazėje galima rasti lietuvių autorių monografijų, mokslinių 
straipsnių, spausdintų Lietuvos ir užsienio žurnaluose, etinę problematiką reglamentuojančių LR teisės aktų 
bibliografinius aprašus. Bibliografinis sąrašas taip pat pateikiamas pagal metus ir abėcėlės tvarka. 
 2016 m. vasario 1–5 d. kartu su VU Medicinos fakulteto Medicinos istorijos ir etikos skyriumi bei 
Klarksono universitetu (JAV) surengtas Podiplominių studijų programos alumnų vizitas Vilniuje, kuriame 
savo žinias apie Lietuvos bioetikos komitetų veiklą gilino bei savo patirtimi dalijosi svečiai iš Ukrainos, 
Serbijos, Baltarusijos ir Gruzijos.  
 2016 m. rugpjūčio 7–14 d. Vilniuje surengtas Podiplominių studijų programos įvadinis seminaras.  
 2017 m. veiklos ataskaita nebuvo pateikta. 
 

Šiaulių UNESCO klubas 
 
 Šiuo metu Lietuvoje veikia Šiaulių UNESCO klubas. 2017 m. vykdė veiklas, susijusias su klubo misija, 
uždaviniais, aktualijomis, narių iniciatyvomis. Siekta rasti dermę tarp lokalių veiklų ir Seimo, UNESCO 
organizacijos 2017-aisiais metais minimų metų bei sukakčių. 
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2017 m. klube buvo 23 nariai, iš kurių vienas buvo sustabdęs narystę. 2017 m. klubo prezidento 
pareigas ėjo Nerijus Brazauskas, o nuo 2018 m. sausio 1 d. klubui vadovauja Vygintas Žalys, ankstesnėje 
kadencijoje (2016–2017) ėjęs viceprezidento pareigas. 2017 m. klubas atnaujino savo įstatus, pakeitė 
būstinės adresą, pavadinimą (Šiaulių UNESCO klubas). 2017 m. pavyko įgyvendinti daugelį suplanuotų veiklų 
– surengti įvairūs susitikimai, pokalbiai su intelektualais ir kultūros bei meno atstovais, lankytasi parodose, 
pažintinėse kelionėse. Minint klubo gimtadienį surengta vieša paskaita plačiajai visuomenei reformacijos 
500 metų jubiliejaus tema.  
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1 priedas 
LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS METINĖS KONFERENCIJOS 

PROTOKOLAS 
 

2016-06-22 Nr. 10GK-1 
Vilnius 

 
Posėdis įvyko 2016 m. birželio 22 d. 15.00–18.00 val. 

 Posėdžio pirmininkas – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos (toliau – Komisija) pirmininkas 
Romas Pakalnis. 
 Posėdžio sekretorė – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato (toliau – Sekretoriatas) 
generalinė sekretorė Asta Junevičienė. 
 Dalyvavo: 

Komisijos nariai: Vidmantas Bezaras, Žygintas Būčys, Vincas Būda, Eugenijus Gefenas, Romas Jarockis, 
Orinta Leiputė, Loreta Meškelevičienė, Romas Pakalnis, Juozas Raguckas, Paulius Skardžius, Jolita 
Steponaitienė, Mantas Zakarka, Aldona Žemaitytė-Petrauskienė. 

Komisijos nariai, negalėję dalyvauti metinėje konferencijoje ir išreiškę savo nuomonę el. paštu: 
Audrius Bitinas, Rūta Kačkutė, Rolanda Šliažienė. 
 Deleguotas atstovas: Oskaras Jusys, Komisijos nario Nerio Germano, užsienio reikalų viceministro, 
deleguotas atstovas. 
 Sekretoriato darbuotojai: Asta Junevičienė, Jurgita Vaitkutė, Miglė Mašanauskienė, Milda 
Valančiauskienė, Liliana Bugailiškytė-Lideikienė, Renata Vaičekonytė-Kepežinskienė, Aida Baliūnienė. 
 Kiti dalyviai: Lietuvos kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas, Vilniaus universiteto doc. dr. 
Laima Galkutė, Vilniaus universiteto prof. dr. Rimvydas Laužikas, Neformalaus ugdymo asociacijos narys 
Nerijus Kriaučiūnas, Kultūros ministerijos Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva 
Parulskienė ir Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vyr. specialistė Rugilė Balkaitė. 
  

DARBOTVARKĖ: 
 1. Įvadinis žodis (R. Pakalnis, A. Junevičienė); 

2. Lietuvos narystės svarba UNESCO Vykdomojoje taryboje (ambasadorius O. Jusys, URM 
Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento direktorius); 

3. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 2015 m. veiklos ataskaita: 

• Metinės ataskaitos pristatymas (A. Junevičienė); 

• 2012–2015 m. Kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo konvencijos įgyvendinimo 
Lietuvoje periodinė ataskaita (R. Kvietkauskas, Lietuvos kino centro direktorius); 

• Darnaus vystymosi tikslų projekcija švietime (dr. L. Galkutė, VU); 

• Metinės ataskaitos tvirtinimas. 
4. Nacionalinės UNESCO komisijos 2016 m. veiklos planas: 

• 2016 m. veiklos plano pristatymas (A. Junevičienė); 

• Komunikacijos ir informacijos programų įgyvendinimas Lietuvoje (prof. dr. R. Laužikas, VU); 

• Projekto „UNESCO Asocijuotų mokyklų pasiekimų pripažinimo programa. Atvirieji skaitmeniniai 
ženkliukai“ pristatymas (N. Kriaučiūnas); 

• 2016 m. veiklos plano tvirtinimas. 
5. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 

sekretoriato nuostatai. 
6. Kiti klausimai. 

 
1. SVARSTYTA. Įvadinis žodis. 
Metinės konferencijos pradžioje Sekretoriato generalinė sekretorė A. Junevičienė Komisijos ir 

Sekretoriato vardu pasveikino Komisijos pirmininką prof. R. Pakalnį 75-mečio proga, padėkojo už jo darbus 
ir visuomeninę veiklą. 
 Vadovaujantis Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatų 13 p., komisijos konferencijoms 
pirmininkauja komisijos pirmininkas. Sekretoriato generalinis sekretorius kartu yra ir konferencijos 
sekretorius.  Vadovaujantis nuostatų 15 p., posėdžiai yra teisėti, jeigu konferencijoje dalyvauja ne mažiau 
kaip du trečdaliai komisijos narių, t. y. iš 25 komisijos narių dalyvauti turi 16.  
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 Komisijos pirmininkas R. Pakalnis pristatė posėdžio darbotvarkę, paskyrė posėdžio pirmininkaujantį ir 
sekretoriaujantį asmenis bei suskaičiavo dalyvius, įtraukiant pateikusius savo nuomonę el. paštu, – 17. 

Metinės konferencijos dalyviai vienbalsiai pritarė siūlomai darbotvarkei. 
Komisijos pirmininkas R. Pakalnis, pirmininkaujantis metinei konferencijai, tarė įžanginį žodį, 

akcentuodamas Lietuvos įstojimo į UNESCO 25-metį bei kitą svarbų įvykį – Lietuvos tapimą UNESCO 
Vykdomosios tarybos nare ir vicepirmininke (dvejų metų laikotarpiui).  
 

2. SVARSTYTA. „Lietuva ir UNESCO – fundamentalieji Jungtinių Tautų ir UNESCO principai ir globalieji 
prioritetai. Lietuvos veikla UNESCO Vykdomojoje taryboje“.  

Pranešėjas – URM Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento 
direktorius ambasadorius O. Jusys. 
 O. Jusys apžvelgė UNESCO, kaip unikalų tarptautinį intelektualinį forumą, vienijantį beveik 200 
valstybių kultūros, švietimo, mokslo ir komunikacijų srityse ir savo veiklą grindžiantį atviros visuomenės, 
demokratijos, žmogaus teisių, žodžio laisvės, dialogo, tolerancijos, darnumo principais.  

Per daugiau kaip du dešimtmečius Lietuva, būdama UNESCO valstybe nare, ne tik naudojosi UNESCO 
intelektine partneryste, tačiau daugelį metų buvo ir finansinės paramos gavėja. Daug valstybei svarbių 
projektų įgyvendinta plėtojant kultūros, paveldo, švietimo, mokslo, komunikacijos projektus, buvo 
steigiamos įvairios institucijos, tobulinama nacionalinė teisinė bazė, įgyjama ekspertinės tarptautinės 
politikos formavimo patirties ir kompetencijų. Dabar Lietuva lygiaverčiai su kitomis valstybėmis dalyvauja 
UNESCO priimant sprendimus, yra aktyvi ir matoma šios organizacijos narė, ką patvirtina jau trečias mūsų 
valstybės išrinkimas į Vykdomąją tarybą. Šioje veikloje ambasadorius pažymėjo tęstinį nuoseklų darbą tomis 
temomis, kurios buvo prioritetinės narystės JT Saugumo Taryboje metu, bei UNESCO kompetencijos sritis 
įgyvendinant JT „Darbotvarkę 2030“, siekiant įtraukios visuomenės ir bendruomenių gerovės nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygmenimis. 

Ambasadorius taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Sekretoriatą paskyrus Lietuvos veiklos UNESCO 
Vykdomojoje taryboje koordinatoriumi Lietuvoje, jam tenka didelė atsakomybė, pasidžiaugė Lietuvos 
įstojimo į UNESCO 25-mečiu bei šiam jubiliejui skirtais Sekretoriato darbais planuojant išleisti leidinį ir 
organizuojant Violetos Urmanos koncertą, kitas veiklas. Tačiau atkreipė dėmesį, kad užuot būtų 
koncentruojamasi prie Vykdomosios tarybos bei kitų aktualių darbų, jau pusę metų Sekretoriatas priverstas 
skubiai spręsti patalpų bei statuso arba Komisijos ir Sekretoriato nuostatų klausimus.  

O. Jusys atkreipė dėmesį į Komisijos vaidmenį, bendradarbiavimą su pilietine visuomene ir pakvietė 
įsiklausyti į Prezidentės patarėjos R. Kačkutės nuomonę dėl Kultūros ministerijos siūlomų Komisijos ir 
Sekretoriato nuostatų pakeitimų ir patalpų bei informavo, jog Sekretoriato klausimą Užsienio reikalų 
ministerija siūlo kelti Vyriausybės lygmeniu ieškant geriausių sprendimų ir siekiant išlaikyti Komisijos bei 
Sekretoriato nuostatų status quo. Apskritai, atsižvelgiant į tai, kad UNESCO kompetencija apima platų veiklų 
spektrą švietimo, mokslo ir kultūros srityse, naujose nuostatų redakcijose Komisijai ir Sekretoriatui turėtų 
būti suteikta daugiau teisių ir platesnės funkcijos bendradarbiaujant su pilietinės visuomenės 
organizacijomis, savivaldos institucijomis, švietimo ir mokslo įstaigomis, rengiamus nuostatus būtinai turėtų 
įvertinti teisės specialistai, nes tekste yra nemažai teisinių spragų ir dėl to atsiranda tam tikras 
nenuoseklumas. Ambasadorius pabrėžė, kad Komisija turėtų išlikti nepriklausoma institucija, o 
Sekretoriatas jokiu būdu neturėtų tapti Kultūros ministerijos padaliniu. 
 

3. SVARSTYTA. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 2015 m. ataskaita.  
Pranešėja – A. Junevičienė.  
A. Junevičienė pristatė 2015 m. veiklos ataskaitą, pagrindines įvykdytas veiklas, išskirtinius įvykius bei 

organizuotus renginius, mokymus, projektus, kuriems buvo suteiktas patronažas, darbo grupių, komitetų 
veiklą ir kt. Trumpa Komisijos veiklos 2015 m. ataskaita pridedama.* 

Po metinės ataskaitos pristatymo kviestinių svečių teisėmis buvo paprašyti pasisakyti kartu su 
Sekretoriatu aktualius projektus įgyvendinę ekspertai. 

R. Kvietkauskas pristatė Kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo konvencijos įgyvendinimo 
Lietuvoje 2012–2015 m. periodinės ataskaitos rengimą. Jis priminė, jog Lietuva šią konvenciją ratifikavo 
kartu su pirmosiomis pasaulio valstybėmis. Ir nors jos taikymas Lietuvoje ne visuomet sąmoningai siejamas 
su Konvencija, tačiau daugelis Lietuvos įgyvendinamų kultūros politikos priemonių atitinka pagrindinius 
Konvencijos principus. Konvencijos įgyvendinimo ataskaitos UNESCO teikiamos kas 4 metai. Pozityvusis 
ataskaitos rengimo aspektas yra kultūros ministro 2015 m. sudarytos tarpžinybinės darbo grupės iš 
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ministerijos atstovų, meno kūrėjų, NVO atstovų, dirbančių šiose srityje, darbo procesas, kurio metu buvo 
aiškinamos Konvencijos sąvokos, diskutuojama dėl tam tikrų nuostatų įgyvendinimo aktualijų Lietuvoje, 
galimybių taikyti Konvenciją efektyviau. Nors Sekretoriatui teko nelengva užduotis užtikrinti šios 
tarpinstitucinės grupės posėdžių darbą, jis buvo labai sėkmingas. Išskirtinė Sekretoriato iniciatyva surengti 
paskaitą-diskusiją Kultūros ministerijoje 2016 m. kovo mėn., kai buvo pakviestas žinomas šios Konvencijos 
specialistas, Kanados kultūrų įvairovės koalicijos asociacijos pirmininkas Charles Vallerand. Darbo grupė ne 
tik apie metus rengė periodinę ataskaitą, tačiau, atsižvelgdama į išryškintus poreikius, parengė pasiūlymus 
Lietuvos kultūros tarybai ir Kultūros ministerijai dėl tam tikrų Konvencijos nuostatų integravimo į Kultūros 
tarybos prioritetus. Darbo grupės veikla numatyta iki šių metų pabaigos. R. Kvietkauskas pasiūlė ieškoti 
galimybių, kad ir ateityje galėtų gyvuoti tokios tarpinstitucinės darbo grupės, kadangi jų veikla efektyvi ir 
gali duoti realių rezultatų.  

Pranešimą apie projektą „Darnaus vystymosi tikslų projekcija švietime“ pristatė dr. Laima Galkutė, 
padėkojo Komisijai už bendradarbiavimą aktualizuojant Lietuvoje į visuomenės darnų vystymąsi kreipiančio 
švietimo iniciatyvas. Ji atkreipė dėmesį į 2014 m. lapkričio mėn. UNESCO pasaulinėje darnaus vystymosi 
švietimo konferencijoje priimtą Nagojos deklaraciją ir Pasaulinę veiklos programą, jos uždavinius ir 
prioritetines įgyvendinimo sritis. Komisijos iniciatyva 2016 m. pirmąjį pusmetį Lietuvoje vyko švietimo 
bendruomenės diskusijos ir forumai, kuriuose aukštųjų ir bendrojo lavinimo mokyklų, verslo ir 
nevyriausybinių organizacijų atstovai, Švietimo ir mokslo ministerijos, jai pavaldžių institucijų darbuotojai 
aptarė švietimo vaidmenį visuomenės kaitai, įvardijo spręstinas problemas: perspektyvių kompetencijų 
plėtotę bei mokytojų ir dėstytojų pasirengimo problemas; darnaus vystymosi akcentus švietimo institucijos 
strategijoje ir veikloje; savianalizės ir išorinio vertinimo sąveiką siekiant švietimo institucijų kokybės 
kultūros. L. Galkutė pažymėjo, kad sprendžiant darnaus vystymosi problemas ir siekiant inovatyvių pokyčių 
(ne vien švietimo sistemoje) ypač pageidautinas ir laukiamas mokslininkų indėlis.  

Komisijos narys prof. V. Būda pateikė klausimą, kaip darnaus vystymosi mokslinių tyrimų koncepcija 
dera su sumaniąja specializacija. L. Galkutė atsakė, kad sumaniosios specializacijos prioritetinės tematikos iš 
esmės atliepia darnaus vystymosi problemų spektrą, tačiau rezultatas priklausys nuo temų interpretacijos 
jas įgyvendinant: ar bus pasirinkta tarpdalykinių / transdalykinių tyrimų prieiga, ar siaurai specializuotų 
tyrimų rinkinukas. 

R. Pakalnis pasiūlė balsuoti už 2015 m. ataskaitą. Jai buvo vienbalsiai pritarta. 
NUTARTA. Pritarti 2015 m. veiklos ataskaitai.  
 
4. SVARSTYTA. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 2016 m. veiklos planas.  
Pranešėja – A. Junevičienė.  
A. Junevičienė pristatė veiklos planą, pagrindines numatomas veiklas 2016 metais. Veiklos planas 

2016 m. pridedamas.* 
Pristačius Komisijos ir Sekretoriato veiklos 2016 m. planą, kviestinių svečių teisėmis buvo paprašyti 

pasisakyti kartu su Sekretoriatu aktualius projektus įgyvendinantys ekspertai. 
Prof. dr. R. Laužikas pasisakė tema „UNESCO komunikacijos ir informacijos programų įgyvendinimas 

Lietuvoje“. Kalbėta apie skaitmeninės kultūros iššūkius visuomenei, socialinį technologijų poveikį, perėjimą 
„nuo keistenybės prie būtinybės“, kai naujovės tampa socialiniu reiškiniu ir būtinybe. Pranešėjas išskyrė 
algoritmuojamas veiklas šalia kūrybinių veiklų ir jų skirtumus pabrėždamas, kad artimiausiu metu žmonijos 
laukia iššūkis, kuomet algoritmuojamas veiklas palengva pakeis technologijos, todėl siekiant, kad žmogus 
neiškristų iš darbo rinkos, labai svarbus tampa jo kūrybiškumo ugdymas. Profesoriaus nuomone, UNESCO 
komunikacijos ir informacijos programų įgyvendinimas yra vienas iš atsakų į skaitmeninės kultūros iššūkius.  

Kalbėdamas apie Komisijos ir Sekretoriato veiklą, R. Laužikas pabrėžė, kad Komisija yra tarsi 
viršinstitucinė, jungianti daug įvairaus lygio ir pobūdžio institucijų iš mokslo, kultūros, meno sričių, 
valstybinio ir nevyriausybinio sektorių, todėl šioje erdvėje sudarytos sąlygos kalbėti neutraliai, ieškoti 
holistinių sprendimų. Kalbėtojas taip pat pabrėžė iškylančius iššūkius, ypač kalbant apie programą 
„Informacija visiems“, ir tai, kad daugelis ekspertų apriboti laike. Didelis ir nuolatinis iššūkis Lietuvos 
specialistams aktyviai ir produktyviai dalyvauti reikšminguose tarptautiniuose renginiuose yra finansavimas. 
Todėl reikėtų kreiptis į Kultūros tarybą, Mokslo tarybą bei kitas institucijas ir aptarti galimybes skirti 
finansavimą Lietuvos atstovams dalyvauti UNESCO renginiuose, kuriuose ne tik galima keistis informacija ir 
susipažinti su naujaisiais ir aktualiausiais tarptautiniais dokumentais, tačiau ir dalyvauti juos rengiant. 

Projektą „UNESCO Asocijuotų mokyklų pasiekimų pripažinimo programa. Atvirieji skaitmeniniai 
ženkliukai“ pristatė Neformaliojo ugdymo asociacijos atstovas N. Kriaučiūnas. UNESCO asocijuotose 
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mokyklose išbandomas projektas, kuriuo siekiama fiksuoti moksleivių pasiekimus, įgyjamus neformalaus 
ugdymo metu šalia formaliųjų ugdymo programų (t. y. moksleivių dalyvavimas konferencijose, teminėse 
pamokose ir pan.). Tam sukurti skaitmeniniai pasiekimų ženkliukai, užfiksuojami pasiekimų sertifikatuose, 
kurie galėtų būtų pridedami prie gautų diplomų ir visų kitų pasiekimų kaip reikšmingas įnašas ugdant 
mokinio kompetencijas. Pranešėjas pabrėžė mokyklų, mokytojų ir mokinių dialogo svarbą. Taip pat 
rekomenduota ateityje plėsti skaitmeninių ženkliukų sistemą (sporto veiklos ir kt.). Planuojama rudenį 
rezultatus pristatyti visoms UNESCO asocijuotoms mokykloms ir išplėsti programą į kitas mokyklas. 
N. Kriaučiūnas pasidžiaugė Komisijos suteikta galimybe įgyvendinti inovatyvias idėjas.  

Pasisakius visiems pranešėjams, posėdžio pirmininkas pasiūlė balsuoti už 2016 m. veiklos planą. 
NUTARTA. Patvirtinti 2016 m. veiklos planą. 
 
5. SVARSTYTA. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 

sekretoriato nuostatų projektai, kuriuos parengė Kultūros ministerija. 
Projektus pristatė Komisijos narys ir kultūros viceministras R. Jarockis. Jo nuomone, dalis iniciatyvų 

kilo iš paties Sekretoriato, ypač dėl Komisijos dydžio. R. Jarockis atkreipė dėmesį į Komisijos nuostatų 
keitimo poreikį, kadangi šis dokumentas patvirtintas dar 2003 m., ir pabrėžė, kad nuostatų projektai skirti 
diskusijoms. Tuo tarpu kalbėdamas apie Sekretoriato nuostatų keitimą, viceministras teigė, kad 
Sekretoriatas nėra išskirtinė, o ministerijai pavaldi įstaiga. Atsižvelgiant į tai, kad ministerijoje pastaraisiais 
metais vyksta įvairios reformos, būtina efektyvinti pavaldžių įstaigų darbą. Prelegentas teigė, jog Komisijos 
nuostatų pakeitimai yra techninio pobūdžio ir išskyrė 4 svarbiausius Komisijos nuostatų keitimo siūlymus: 
tikslinti veiklos tikslą, funkcijas, panaikinti komitetus, keisti Komisijos sudėtį. R. Jarockis pabrėžė, kad 
svarbiausias pasikeitimas yra susijęs su Lietuvos ratifikuotomis konvencijomis, t. y. nuostatuose norima 
įtvirtinti UNESCO konvencijų, nuostatų, programų ir projektų tikslų įgyvendinimą ir aktyvų Lietuvos 
Respublikos dalyvavimą UNESCO veikloje. Kartu su viceministru pasisakiusi R. Balkaitė atkreipė dėmesį, kad 
Sekretoriatas yra instituciškai neutraliausia ir horizontaliai veikianti organizacija, vienijanti skirtingas 
institucijas ir galinti prisidėti vykdant UNESCO konvencijų, programų bei projektų stebėseną, teikiant 
siūlymus apie reikiamus pokyčius ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu. Kitas, viceministro nuomone, 
redakcinio-techninio pobūdžio pasikeitimas – aktyvinti Komisijos narių įsitraukimą į UNESCO veiklą, 
sumažinant Komisijos sudėtį. R. Jarockio manymu, Komisijos nariai turėtų aktyviau dalyvauti UNESCO 
veikloje, todėl pateikė siūlymą dėl Komisijos narių skaičiaus mažinimo iki 15, suteikiant galimybę dalyvauti 
dar 2 nariams – NVO, jaunimo atstovams.  

Kultūros viceministras pateikė ir Sekretoriato nuostatų keitimus. Pirmasis siūlymas – Sekretoriatas 
pagal poreikį rengia ataskaitų projektus apie UNESCO konvencijų nuostatų, programų ir projektų tikslų 
įgyvendinimą Lietuvoje bei siūlymus dėl jų įgyvendinimo. R. Balkaitė pakartotinai atkreipė dėmesį į 
Sekretoriato neutralumą ir horizontalų veikimą, todėl siūloma įtvirtinti Sekretoriato veiklą, susijusią su 
informacijos surinkimu, valdymu ir teikimu Komisijai. Kitas ministerijos siūlymas, kurį pristatė R. Balkaitė, 
jog Sekretoriatas pagal poreikį koordinuoja ir su kitomis institucijomis dalyvauja rengiant trijų konvencijų 
(Pasaulio paveldo (tačiau tik 2 pasaulio paveldo vertybių – Vilniaus istorinio centro ir Kernavės 
archeologinės vietovės), Nematerialaus kultūros paveldo ir Kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo) 
nuostatų įgyvendinimo periodinių ataskaitų projektus ir teikia tvirtinti Kultūros ministerijai.  

Prasidėjus diskusijoms, R. Pakalnis atkreipė dėmesį, jog pranešime buvo akcentuojami skirtingi 
aspektai: Sekretoriato pavaldumas bei Komisijos, kaip institucijos, horizontalumas, daugelį organizacijų 
vienijančios įstaigos funkcija. Todėl Komisijos ir Sekretoriato atskyrimas būtų visiškai nelogiškas žingsnis. 

M. Zakarka pateikė klausimą dėl NVO dalyvavimo Komisijos veikloje. Kadangi pagal galiojančius 
Komisijos nuostatus iš 10–12 NVO narių, įtvirtinus siūlomą nuostatų keitimo redakciją, liktų tik 2 arba nė 
vieno, ženkliai sumažėtų NVO dalyvavimas priimant sprendimus, kas prieštarauja ne tik UNESCO, bet ir JT 
dokumentams, pabrėžiantiems NVO vaidmenį dalyvaujant valstybės valdyme. Todėl nėra aiškus tokio 
sprendimo motyvas. Atsakydamas R. Jarockis pabrėžė, jog gali dalyvauti ir daugiau atstovų iš NVO, 
ministerijos siūlymas nėra galutinis. Į diskusiją įsitraukusi Kultūros ministerijos atstovė D. Parulskienė 
atkreipė dėmesį į nuostatų keitimo istoriją: diskusija apie Komisijos aktyvinimą ir mažinimą vyksta nuo 
2013–2014 m., o pasiūlymas dėl nedidelės sudėties Komisijos buvo siūlytas Sekretoriato. Vis dėlto, 
suprantama, kad nebūtų gerai atsiriboti nuo NVO, kadangi labai svarbi organizacijų įvairovė bei Komisijos 
veiklumas.  

Prof. V. Būda išreiškė susirūpinimą dėl gamtos mokslų programų, kurių siūloma tarsi atsisakyti, nes 
Sekretoriato nuostatų keitimo projekte numatytose funkcijose akcentuojamos išskirtinai Kultūros 



 84 

ministerijos atsakomybės veiklos, bei iškėlė klausimą dėl stebėsenos funkcijos vykdymo. Profesorius 
pabrėžė, jog konvencijų, programų ir projektų stebėsenai reikalingas aparatas bei lėšos, kurių Sekretoriatas 
neturi. Todėl, neplanuojant skirti lėšų, stebėsenos uždavinys negali būti keliamas, o stebėsenos funkcija turi 
likti ministerijos kompetencija. R. Jarockis pabrėžė, jog stebėsena turėtų būti vykdoma su esamais 
pajėgumais, papildomai lėšų tam nebus skirta. 

A. Junevičienė išsakė nuomonę, kad abu nuostatų projektai atitolina Komisijos ir ją aptarnaujančio 
Sekretoriato misiją nuo pamatinių UNESCO tikslų, išdėstytų UNESCO Konstitucijoje bei UNESCO 
Nacionalinių UNESCO komisijų chartijoje. Tai atsispindi dviejuose klausimuose. Pirmasis yra Komisijos 
sudėtis. Vietoje šiuo metu veikiančių 25 Komisijos narių siūloma palikti 15. Klausimas dėl Komisijos dydžio 
svarstytinas, tačiau turėtų būti išlaikyta pusiausvyra tarp valstybinių institucijų ir pilietinės visuomenės 
atstovų, nes siūlomame pakeitime ženkliai sumažinamas pilietinės visuomenės atstovų skaičius, į komisiją 
nekviečiant inteligentijos, mokslo, kultūros, NVO atstovų (nors UNESCO Vykdomojoje taryboje Lietuva dirba 
NVO komitete). 

Antrasis klausimas – keičiamas Komisijos prioritetinių funkcijų eiliškumas, kuris nebeatspindi Lietuvos 
ir UNESCO bendradarbiavimo (Lietuva – šalis donorė, Vykdomosios tarybos narė) aktualijų, t. y. 
išbraukiamos nuostatos apie tai, kad Komisija „propaguoja UNESCO tikslus, telkia inteligentiją ir mokslo 
darbuotojus UNESCO programoms rengti ir įgyvendinti, teikia jiems informaciją apie šias programas“ 
(5.2 p.), „pasinaudodama UNESCO sukaupta patirtimi ir finansine parama, užtikrina Lietuvos Respublikos 
interesų realizavimą rengiant, planuojant, vykdant šalies švietimo, mokslo, kultūros, aplinkos apsaugos, 
ryšių ir informatikos plėtotei svarbias programas ir projektus (5.3 p.), „telkia valstybės ir savivaldybių 
institucijų bei įstaigų, mokslo ir įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų pastangas vykdant šalies švietimo, 
mokslo kultūros, aplinkos apsaugos, ryšių ir informatikos plėtotei svarbias programas, susijusias su visomis 
UNESCO veiklos sritimis (5.4 p.), siūloma atsisakyti bendradarbiavimo su „kitomis švietimo, mokslo, 
kultūros, aplinkos apsaugos, ryšių ir informatikos institucijomis ir įstaigomis“ (5.5 str.). Todėl, prelegentės 
nuomone, Komisija negalės iš esmės vykdyti savo funkcijų.  

Kalbėdama apie Sekretoriato nuostatų keitimo punktus, A. Junevičienė pabrėžė UNESCO skatinamas 
ir praktikoje pasiteisinusias Komisijų sekretoriatų veiklas – kasdieninėje veikloje įgyvendinti UNESCO misiją 
bei politiką, aktyviai bendradarbiaujant su Nuolatine atstovybe ir kitomis atsakingomis institucijomis. 
Vienas svarbiausių Sekretoriato uždavinių – Lietuvos tarptautiškumo didinimas ir siekis realiai dalyvauti 
tarptautinės politikos formavime: rengti UNESCO Paryžiuje teikiamų dokumentų projektus, teikti siūlymų 
projektus Lietuvos institucijoms, kaip įgyvendinti UNESCO konvencijų, strategijų, programų nuostatas ir t. t. 
Siūlomame nuostatų projekte šios funkcijos tampa mažai reikšmingos, nes svarbiausia Komisijos ir 
Sekretoriato funkcija tampa nauja veikla – UNESCO konvencijų stebėsena bei ataskaitų projektai, nors už 
kiekvieną tarptautinę konvenciją yra atsakingos konkrečios ministerijos ir įstaigos prie ministerijų. Todėl 
Sekretoriatas, jeigu būtų patvirtintas siūlomas nuostatų projektas, iš esmės taptų Kultūros ministerijos 
skyriumi, atsakingu už Kultūros ministerijos ataskaitų, skirtų UNESCO kultūros konvencijoms, programoms 
bei projektams, parengimą. Įtvirtinus Sekretoriato, kaip nacionalinio kultūros paveldo koordinatoriaus 
funkciją, visas Sekretoriato dėmesys tektų Kultūros ministerijos veiklos sritims (Sekretoriate už tai 
atsakingos dvi programų vadovės), eliminuojant mokslo ir švietimo (taip pat JT „Darbotvarkė 2030“, kurioje 
UNESCO skiriamas ypatingas dėmesys, ir t. t.), informacinės visuomenės, žurnalistų teisių bei kitas labai 
aktualias programas (Sekretoriate už šias veiklas atsakingos kitos dvi programų vadovės).  

Sekretoriato programų vadovė M. Valančiauskienė papildė, jog rengiant nuostatus, kaip apibendrinto 
pobūdžio teisinį dokumentą, labai svarbu pasirinkti tinkamą formuluotę, pvz., „rengia“ ar „dalyvauja 
rengiant“: nebūdamas kultūros politikos įgyvendinimo procesų įgyvendintojas, Sekretoriatas negalėtų 
savarankiškai rengti ataskaitų, o tik dalyvauti jas rengiant. M. Valančiauskienė taip pat pabrėžė, kad 
netikslinga šiame dokumente nurodyti konkrečias UNESCO konvencijas. Kadangi konvencijų sąrašas nėra 
baigtinis, ateityje neabejotinai bus priimta naujų konvencijų, rekomendacijų, o išskirti tik tam tikras vienos 
srities konvencijas, reikštų joms suteikti pirmumą, paliekant kitas sritis nuošalyje, kas nebūtų objektyvu.  

R. Pakalnis paklausė, ar Sekretoriato darbuotojos pasirengusios teikti savo pasiūlymus dėl Komisijos ir 
Sekretoriato nuostatų. A. Junevičienė akcentavo, jog siūlymai ne kartą buvo teikti, tačiau kol kas jie nebuvo 
išgirsti. Ji taip pat pasiūlė Komisijai nutarti konkretų terminą, iki kada Sekretoriatas turėtų pateikti 
pasiūlymus dėl Komisijos ir Sekretoriato nuostatų pakeitimo ir pateiktų juos Komisijos nariams svarstyti. 

R. Pakalnis išsakė nuomonę, jog Komisiją siekiama suvalstybinti, tačiau tai valdžios atskyrimo nuo 
žmonių principas, prieštaraujantis UNESCO principams. Taip pat pirmininkas perskaitė nuolatinio atstovo 
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prie UNESCO ambasadoriaus dr. A. Gelūno laišką Komisijos pirmininkui dėl nuostatų atnaujinimo bei 
patalpų Šv. Jono gatvėje išsaugojimo (žr. priedą, Ambasadoriaus laiškas). 

Atsakydamas dėl patalpų, R. Jarockis pabrėžė, jog patalpos – Vilniaus m. savivaldybės kompetencija, 
o nuostatų keitimas – Kultūros ministerijos kompetencija. Ministerija patalpų klausimui įtakos daryti negali, 
tačiau palaikys, kiek įmanoma.  

R. Pakalnis pasiūlė patalpų klausimu Komisijos vardu kreiptis į Vyriausybę. 
Komisijos narys J. Raguckas išsakė poziciją, jog netikslinga Komisijos ir Sekretoriato nuostatus 

svarstyti vienu metu, kadangi reikia platesnės analizės, pataisyti juridiškai netikslias sąvokas, patikslinti dėl 
kompetencijų, siekiant iš anksto eliminuoti galimus Komisijos ir Sekretoriato nesutarimus 
bendradarbiaujant su Kultūros ministerija. Kitas svarbus aspektas, J. Ragucko nuomone, jog papildomos 
užduotys negali būti skiriamos neskiriant tam finansavimo. 

Prof. V. Būda pateikė siūlymą šio posėdžio metu nepriimti sprendimo dėl nuostatų keitimo bei iškėlė 
klausimą dėl patalpų kainos: ar yra žinoma, kokį mokestį savivaldybei moka ministerijos, esančios 
senamiestyje, ir ar jis skiriasi nuo dabar savivaldybės siūlomos mokėti nuomos kainos už Sekretoriato 
patalpas. V. Būdos nuomone, lėšos priklauso tai pačiai valstybei. R. Pakalnis akcentavo, jog reikia 
bendradarbiavimo tarp Vilniaus m. savivaldybės ir ministerijų, o su Kultūros ministerija savivaldybė turėtų 
surašyti bendradarbiavimo sutartį ne tik dėl patalpų Šv. Jono gatvėje lengvatinės nuomos sąlygomis, bet ir 
kitais aktualiais klausimais. 

Dr. V. Būčys atkreipė dėmesį, kad teikiant siūlymus Kultūros ministerijai dėl nuostatų keitimo būtina 
akcentuoti siūlomus atskaitos taškus. R. Pakalnis pasiūlė nuostatų sąvokas suderinti su teisininkais.  

A. Junevičienė pažymėjo, jog atsižvelgiant į Kultūros ministerijos siūlymus bei Komisijos narių 
išsakytas nuomones, Sekretoriatas pasiruošęs pateikti pasiūlymus dėl Komisijos ir Sekretoriato nuostatų 
pakeitimų. 

NUTARTA:  
1. Dėl Sekretoriato nuostatų siūlymus Komisijos nariams pateikti iki š. m. rugsėjo 15 dienos. Komisijos 

nariams apsvarsčius (pageidautina susitikime) nuostatų siūlymus, Komisijos nuostatų projektą pateikti 
Vyriausybei, o Sekretoriato nuostatų projektą – Kultūros ministerijai. 

2. Dėl patalpų klausimo Komisijos vardu kreiptis į LR Vyriausybę. 
 
6. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 
R. Pakalnis iškėlė svarbų klausimą dėl Astravo atominės elektrinės. Pirmininkas pasiūlė kreiptis į 

Vyriausybę dėl statybos sustabdymo, išdėstant argumentus.  
NUTARTA. Parengti raštą Vyriausybei dėl Astravo atominės elektrinės, prieš tai kreipimosi projektą 

suderinus su Komisija.  
 
 
Posėdžio pirmininkas      Romas Pakalnis 
 
 
Posėdžio sekretorė      Asta Junevičienė 
 
 
* Protokole nurodyti priedai čia nepateikiami. 
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2 priedas 
 

LIETUVOS ATSTOVŲ DALYVAVIMAS SU UNESCO SUSIJUSIUOSE RENGINIUOSE UŽSIENIO ŠALYSE 
 
2016 m. 
 
Vasario 24–27 d. Krokuvoje (Lenkija) vykusiame metiniame Europos šalių nacionalinių UNESCO komisijų 
susitikime Lietuvai atstovavo Nacionalinės komisijos generalinė sekretorė Asta Junevičienė ir Sekretoriato 
komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė. 
 
Vasario 29 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) vykusiame 7-ajame Lisabonos konvencijos komiteto 
susitikime dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėja Virginija Rinkevičienė.  
 
Kovo 12–19 d. Limoje (Peru) vykusiame 4-ajame Pasauliniame UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ 
biosferos rezervatų kongrese ir 28-ojoje UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ tarptautinės 
koordinacinės tarybos sesijoje dalyvavo Sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana 
Bugailiškytė-Lideikienė.  
 
Kovo 17–18 d. Berlyne (Vokietija) vykusiame Pasauliniame nacionalinių etikos / bioetikos komitetų vadovų 
11-ajame susitikime, organizuotame Vokietijos etikos tarybos kartu su Pasaulio sveikatos organizacija 
(World Health Organisation, WHO) ir UNESCO, Lietuvai atstovavo Lietuvos bioetikos komiteto pirmininkas 
prof. dr. Eugenijus Gefenas. 
 
Kovo 14–18 d. Osle (Norvegija) ICOMOS bandomuosiuose mokymuose „Paveldas ir teisės: žmogaus teisės ir 
paveldo valdymo gebėjimų stiprinimas“, kurie organizuoti kartu su Oslo universiteto Žmogaus teisių centru 
bei Norvegijos aplinkos ir klimato ministerija, dalyvavo Sekretoriato paveldo programų vadovė Renata 
Vaičekonytė-Kepežinskienė ir skaitė pranešimą „Pasaulio paveldo vietovės Kuršių nerijos kultūrinio 
identiteto išsaugojimas. Vietos bendruomenės vaidmuo“.  
 
Balandžio 6–8 d. Prahoje (Čekijos Respublika) vykusioje 5-ojoje rektorių konferencijoje ir studentų forume, 
organizuotame Azijos ir Europos fondo kartu su Prahos Karolio universitetu, dalyvavo Lietuvos studentų 
sąjungos viceprezidentė Birutė Noreikaitė.  
 
Balandžio 28–29 d. Taline (Estija) 3-iajame Baltijos šalių darbo grupės susitikime rengiant bendrą paraišką 
dėl Sibiro tremtinių laiškų ant beržo tošies įrašymo į UNESCO tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“ 
Lietuvai atstovavo Lietuvos nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ pirmininkė Jolita Steponaitienė, 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro istorikės Ramunė Driaučiūnaitė ir Milda 
Ramanauskaitė, Sekretoriato komunikacijos programų vadovė M. Mašanauskienė. 
 
Gegužės 2–4 d. Pasaulinės spaudos laisvės dienos proga Helsinkyje (Suomija) vykusioje tarptautinėje 
konferencijoje „Prieiga prie informacijos ir svarbiausios žmogaus laisvės. Tai Jūsų teisė!“ Lietuvai atstovavo 
ambasadorius prie UNESCO dr. Arūnas Gelūnas, Sekretoriato komunikacijos programų vadovė 
M. Mašanauskienė. 
 
Gegužės 9–10 d. Paryžiuje (Prancūzija) vykusiame UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos 
konvencijos valstybių narių ir 7-ajame Konvencijos mokslinio-techninio patariamojo komiteto susitikimuose 
Lietuvai atstovavo į Komitetą ketverių metų (2015–2019) kadencijai išrinktas akademikas, prof. habil. dr. 
Vladas Žulkus.  
 
Gegužės 18 d. Rygoje (Latvija) vykusiame L‘Oreal Baltic ir Baltijos šalių nacionalinių UNESCO komisijų 
susitikime dėl UNESCO-L‘Oreal stipendijų programos jaunoms mokslininkėms plėtros ir Latvijos L’Oreal-
UNESCO stipendijų jaunoms mokslininkėms 2016 m. konkurso oficialioje apdovanojimų ceremonijoje 
dalyvavo Sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė L. Bugailiškytė-Lideikienė. 
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Gegužės 30–31 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) vykusioje UNESCO programos „Informacija 
visiems“ tarpvyriausybinės tarybos 9-ojoje sesijoje Lietuvai atstovavo Nuolatinės atstovybės pirmoji 
sekretorė Violeta Baltrušytė. 
 
Gegužės 30–birželio 1 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) vykusioje Nematerialaus kultūros paveldo 
apsaugos konvencijos šalių narių generalinės asamblėjos 6-ojoje sesijoje dalyvavo ambasadorius prie 
UNESCO dr. A. Gelūnas, Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius Saulius Liausa ir Folkloro poskyrio vyr. 
specialistė Loreta Sungailienė, Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė. 
 
Birželio 16 d. Helsinkyje (Suomija) vykusiame parengiamajame Šiaurės ir Baltijos šalių subregiono susitikime 
aktualiais Pasaulio paveldo komiteto 40-osios sesijos darbotvarkės klausimais Lietuvai atstovavo Užsienio 
reikalų ministerijos Ekonominio saugumo politikos departamento Strateginių sektorių politikos skyriaus 
vedėja Dangira West ir Sekretoriato paveldo programų vadovė R. Vaičekonytė-Kepežinskienė.  
 
Birželio 16–24 d. nuotolinėse konsultacijose dėl UNESCO 2018–2021 m. visos organizacijos vidutinės 
trukmės strategijos ir biudžeto formavimo dalyvavo Sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė 
L. Bugailiškytė-Lideikienė. 
 
Birželio 29–liepos 3 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) vykusiose UNESCO Europos ir Šiaurės 
Amerikos regioninėse konsultacijose dėl JT 4-o DVT ir UNESCO Švietimo 2030 programos įgyvendinimo, taip 
pat dėl tarptautinio bendradarbiavimo švietimo srityse DVT kontekste dalyvavo Sekretoriato švietimo ir 
mokslo programų vadovė L. Bugailiškytė-Lideikienė. 
 
Liepos 10–17 d. Stambule (Turkija) vykusioje UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 40-ojoje sesijoje stebėtojo 
teisėmis dalyvavo kultūros viceministro Romo Jarockio vadovaujama Lietuvos delegacija: ambasadorius prie 
UNESCO dr. A. Gelūnas, Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Tarptautinių 
ryšių ir Europos reikalų skyriaus vyr. specialistė Rugilė Balkaitė, Nacionalinės komisijos generalinė sekretorė 
A. Junevičienė ir Sekretoriato kultūros paveldo programų vadovė R. Vaičekonytė-Kepežinskienė.  
 
Liepos 18–28 d. Ordine (Andora) įvyko 5-oji kas dvejus metus rengiama UNESCO globojama meno stovykla 
„Spalvos planetai“ (Colours for the Planet). Į renginį pakviesta 30 pasaulio menininkų iš Europos, Afrikos, 
Azijos, Pietų ir Šiaurės Amerikos šalių. Lietuvai atstovavo jauna menininkė, tapytoja Mykolė Ganusauskaitė. 
 
Liepos 18–30 d. Pietų Korėjos nacionalinės UNESCO komisijos, remiant KIA Motors, organizuotoje 
tarptautinėje jaunimo stovykloje „Gyvybės žemė: Muan užliejamos žemės“, praėjęs organizatorių atranką, 
dalyvavo Baltijos aplinkosaugos fondo stažuotojas Šarūnas Večerkauskas.  
 
Rugsėjo 14 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) vykusioje Tarptautinio bioetikos komiteto 23-iojoje 
sesijoje, jungtinėje Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto ir Tarptautinio bioetikos komiteto sesijoje ir 
neeilinėje Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto sesijoje dalyvavo Lietuvos bioetikos komiteto pirmininkas, 
kuris taip pat yra Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto pirmininkas, prof. dr. E. Gefenas.  
 
Rugsėjo 14–16 d. Ostersunde (Švedija) įvyko 10-asis UNESCO kūrybinių miestų tinklo susitikimas, kuriame 
dalyvavo Kauno m. vicemeras Simonas Kairys, Kauno m. savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus vyr. 
specialistė Andrijana Filinaitė, Kauno bienalės projektų vadovė ir Kauno – Europos kultūros sostinės 
paraiškos rengėja Ana Čižauskienė ir Sekretoriato kultūros programų vadovė M. Valančiauskienė.  
 
Rugsėjo 26 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) vykusioje Lietuvos ir Nyderlandų surengtoje 
Tarptautinės komunikacijos vystymo programos (International Programme for the Development of 
Communication, IPDC) konferencijoje „IPDC derybos“ (IPDC Talks) Lietuvai atstovavo užsienio reikalų 
viceministras Neris Germanas ir ambasadorius prie UNESCO dr. A. Gelūnas. Šviesaus atminimo Leonidas 
Donskis turėjo būti vienas pagrindinių kalbėtojų.  
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Rugsėjo 26–28 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) įvyko Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, 
išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos (1970) 4-oji Pagalbinio 
komiteto sesija, kurioje dalyvavo Nuolatinės atstovybės atstovai.  
 
Rugsėjo 29–30 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) vykusiame Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, 
išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos (1970) Tarpvyriausybinio 
komiteto, skatinančio kultūros vertybių grąžinimą į jų kilmės šalis ar jų nuosavybės atkūrimą neteisėto 
pasisavinimo atveju, 20-ajame susitikime dalyvavo Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento 
Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Žolynas. 
 
Spalio 18–20 d. Stokholme (Švedija) vykusioje Azijos ir Europos fondo ir Stokholmo aplinkos instituto 
organizuotoje konferencijoje „Darnaus vystymosi tikslai Azijai ir Europai: Darbotvarkės 2030 įgyvendinimo 
galimybės“ dalyvavo Sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė L. Bugailiškytė-Lideikienė. 
 
Spalio 20–21 d. Segovijoje (Ispanija) vykusiame 2-ajame Europos pasaulio paveldo asociacijų susitikime 
tema „Pasaulio paveldas ir vietos bendruomenės: dalyvavimo procesas, socialiniai saitai ir inovacijos. 
Europos atvejai“, kurį organizavo Ispanijos UNESCO pasaulio paveldo miestų asociacija, Segovijos miesto 
taryba kartu su Prancūzijos, Italijos ir šiaurės šalių UNESCO pasaulio paveldo asociacijomis, dalyvavo 
Sekretoriato kultūros paveldo programų vadovė R. Vaičekonytė-Kepežinskienė. Šių metų susitikimo tikslas – 
pristatyti gerosios praktikos pavyzdžius, siekiant įgyvendinti Pasaulio paveldo konvencijos nuostatas 
skirtingose Europos pasaulio paveldo vietovėse, atliepti kylančius pasaulio paveldo iššūkius, ieškoti 
dinamiško ir atviresnio dialogo su visuomene bei paveldo valdytojais.  
 
Spalio 24–25 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) vykusiose Europos ir Šiaurės Amerikos regiono 
konsultacijose dėl Švietimas 2030 įgyvendinimo pažangos dalyvavo Sekretoriato švietimo ir mokslo 
programų vadovė L. Bugailiškytė-Lideikienė. 
 
Spalio 31–lapkričio 4 d. Naujajame Delyje (Indija) vykusiame UNESCO tarptautiniame forume „IKT taikymo 
švietime ir mokymesi perspektyvos“ dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto atstovės Airina Volungevičienė 
ir Margarita Teresevičienė. 
 
Lapkričio 1–3 d. Lietuvos kultūros specialistų, politikos įgyvendintojų ir stebėtojų delegacija vyko į Rygą 
(Latvija) dalyvauti renginiuose, skirtuose Baltijos šalis vienijantiems reiškiniams – dainų ir šokių švenčių 
tradicijai bei kultūros centrų būklei, jų plėtrai, laimėjimams ir problemoms aptarti. Renginiai, kuriuose 
dalyvavo Sekretoriato kultūros programų vadovė M. Valančiauskienė: lapkričio 1–2 d. Tarptautinė 
konferencija „Dainų ir šokių šventės rytoj“ ir Baltijos valstybių dainų ir šokių švenčių tradicijos apsaugos ir 
vystymosi komiteto susitikimas Rygoje. 
 
Lapkričio 15–16 d. Hangdžou (Kinijoa) vykusiame 1-ajame tarptautiniame UNESCO besimokančiųjų miestų 
tinklo susitikime dalyvavo Kauno m. mero pavaduotojas Povilas Mačiulis ir Tarybos narys, Darnios plėtros ir 
investicijų komiteto pirmininkas Visvaldas Varžinskas. 
 
Lapkričio 28–gruodžio 2 d. Adis Abeboje (Etiopija) vykusioje Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros 
paveldo komiteto 11-ojoje sesijoje Lietuvai atstovavo Sekretoriato kultūros programų vadovė 
M. Valančiauskienė ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro vyr. specialistė Loreta Sungailienė. 
 
Gruodžio 8–10 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) vykusiame UNESCO, Prancūzijos ir Omano 
nacionalinių UNESCO komisijų organizuotame 2-ajame Europos ir Arabų dialogo iniciatyvos jaunųjų 
asmenybių programos susitikime dalyvavo Sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė L. Bugailiškytė-
Lideikienė.  
 
Gruodžio 12–14 d. Hamburge (Vokietija) vykusiame UNESCO visą gyvenimą trunkančio mokymosi instituto 
organizuotame Europos ir Šiaurės Amerikos regiono seminare, skirtame UNESCO darnaus vystymosi 
švietimo pasaulinei veiksmų programai aptarti, dalyvavo Vilniaus universiteto docentė Laima Galkutė.  
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2017 m. 
 
Vasario 23–24 d. Valetoje (Malta) vykusiose Europos ir Šiaurės Amerikos regiono parengiamosiose 
konsultacijose prieš 2-ąjį pasaulinį atvirųjų mokymosi šaltinių kongresą Liublianoje dalyvavo Švietimo ir 
mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja dr. Loreta Žadeikaitė, Vytauto Didžiojo 
universiteto Inovatyvių studijų instituto direktorė doc. dr. Airina Volugevičienė ir Sekretoriato švietimo ir 
mokslo programų vadovė L. Bugailiškytė-Lideikienė.  
 
Balandžio 1–4 d. Salonikuose (Graikija) įvykusiame metiniame Europos nacionalinių UNESCO komisijų tinklo 
susitikime, kurį surengė Graikijos nacionalinė UNESCO komisija ir Graikijos Respublikos užsienio reikalų 
ministerija, Lietuvai atstovavo Nacionalinės komisijos generalinė sekretorė A. Junevičienė. 
 
Balandžio 25–gegužės 5 d. UNESCO VT Lietuvai atstovavo Nacionalinės komisijos generalinė sekretorė 
A. Junevičienė ir Lietuvos atstovybės prie UNESCO atstovai. 
 
Gegužės 7–20 d. Gozo mieste ir Valetoje (Malta) II UNESCO globojamoje meno stovykloje dalyvavo grafikė 
Simona Cemoškaitė.  
 
Gegužės 22–23 d. Belgrade (Serbija) forume „Pirmasis Kinijos–Centrinės bei Vidurio Europos šalių kultūros 
paveldo forumas 16+1“ dalyvavo Sekretoriato paveldo programų vadovė R. Vaičekonytė-Kepežinskienė ir 
skaitė pranešimą „Vietos bendruomenių vaidmuo saugojant Kuršių nerijos, pasaulio paveldo vietovės, 
kultūrinį identitetą“.  
 
Gegužės 15–16 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) vykusiame Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, 
išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos (1970) valstybių narių 4-ajame 
susitikime Lietuvai atstovavo Nuolatinės atstovybės trečioji sekretorė Ringailė Kuokštytė. 
 
Gegužės 17–19 d. UNESCO būstinėje, Paryžiuje (Prancūzija), vykusioje Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, 
išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos (1970) 5-ojoje Pagalbinio 
komiteto sesijoje Lietuvai atstovavo Nuolatinės atstovybės trečioji sekretorė R. Kuokštytė. 
 
Gegužės 29 d. Paryžiuje (Prancūzija) Aukštojoje socialinių mokslų studijų mokykloje (EHESS) Prancūzijos 
semiotikų asociacijos surengto kongreso „Greimas šiandien – struktūros ateitis“ metu vykusiame 
kilnojamosios parodos „Pasaulis semiotiko akimis“ atidaryme dalyvavo parodos kuratorė Gintautė 
Žemaitytė, semiotikai Jurgis Dagelis, Paulius Jevsejevas, Justinas Dudėnas. 
 
Gegužės 29–31 d. Paryžiuje (Prancūzija) vykusiuose UNESCO Povandeninio paveldo apsaugos konvencijos 
šalių narių 6-ajame ir Konvencijos mokslinio-techninio patariamojo komiteto 7-ajame susitikimuose Lietuvai 
atstovavo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas Algimantas 
Degutis ir 2015–2019 m. kadencijai į Komitetą išrinktas akademikas, prof. habil. dr. V. Žulkus.  
 
Birželio 12–15 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) vykusioje Konvencijos dėl kultūros raiškos 
įvairovės apsaugos ir skatinimo šalių konferencijos 6-ojoje sesijoje dalyvavo Lietuvos kino centro direktorius 
Rolandas Kvietkauskas, Sekretoriato kultūros programų vadovė M. Valančiauskienė ir Nuolatinės atstovybės 
atstovai. 
 
Birželio 19–20 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) vykusioje Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto 
10-ojoje sesijoje dalyvavo Lietuvos bioetikos komiteto pirmininkas, Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto 
pirmininkas prof. dr. E. Gefenas.  
 
Birželio 30–liepos 4 d. Krokuvoje (Lenkija) vykusiame Pasaulio paveldo vietos valdytojų forume 41-osios 
Pasaulio paveldo komiteto sesijos metu dalyvavo Sekretoriato kultūros paveldo programų vadovė 
R. Vaičekonytė-Kepežinskienė. 
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Liepos 2–12 d. Krokuvoje (Lenkija) vykusioje Pasaulio paveldo komiteto 41-ojoje sesijoje stebėtojo teisėmis 
dalyvavo Lietuvos delegacija, kuriai atstovavo Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio 
skyriaus vedėjas Vidmantas Bezaras, Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento 
Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vyr. specialistė R. Balkaitė, Nacionalinės komisijos generalinė 
sekretorė A. Junevičienė ir Sekretoriato paveldo programų vadovė R. Vaičekonytė-Kepežinskienė, Kauno m. 
savivaldybės vicemeras Simonas Kairys, Paveldo skyriaus vedėjas Saulius Rimas ir vyr. specialistė Andrijana 
Filinaitė.  

 
Liepos 4–6 d. Kišiniove (Moldova) vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Pedagoginių inovacijų 
partnerystės tinklų kūrimas skaitmeniniame amžiuje“ ir regioniniame ASP tinklo susitikime dalyvavo 
Lietuvos neformaliojo švietimo asociacijos atstovas Nerijus Kriaučiūnas ir pristatė Atvirųjų skaitmeninių 
mokymosi pasiekimų pripažinimo ženkliukų modelio patirtį Lietuvos ASP tinklo mokyklose. 
 
Rugsėjo 8 d. Rygoje Latvijos kultūros akademijos organizuotame seminare „Nematerialus kultūros paveldas 
gamtoje: erdvės, ištekliai ir praktikos“ dalyvavo Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorė Aušra Feser, 
Gamtos skyriaus vedėja ir Žemaitijos nacionalinio parko direktorius Ramūnas Lydis. 
  
Rugsėjo 18–27 d. Po deltos biosferos rezervate (Italija) organizuotame 1-ajame MAB (Žmogus ir biosfera) 
jaunimo forume dalyvavo aplinkosaugos specialistė Aistė Balevičiūtė.  
 
Rugsėjo 18–20 d. 2-ajame pasauliniame atvirųjų mokymosi išteklių kongrese Liublianoje (Slovėnija), 
organizuotame UNESCO ir Slovėnijos Vyriausybės, dalyvavo švietimo ir mokslo ministrė Jurgita 
Petrauskienė.  
 
Rugsėjo 25–26 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) vykusioje Tarptautinės konvencijos prieš dopingo 
vartojimą sporte šalių konferencijos 6-ojoje sesijoje dalyvavo Kūno kultūros ir sporto departamento 
generalinis direktorius Edis Urbanavičius ir VšĮ Antidopingo agentūros direktorė Kristina Jagminienė. 
 
Spalio 5–6 d. Liubeke (Vokietija) vykusiame 3-iajame Europos pasaulio paveldo asociacijų susitikime, kurį 
organizavo Vokietijos pasaulio paveldo miestų asociacija, Vokietijos nacionalinė UNESCO komisija, 
bendradarbiaudami su Liubeko miesto taryba, dalyvavo Sekretoriato kultūros paveldo programų vadovė 
R. Vaičekonytė-Kepežinskienė.  
 
Spalio 30–lapkričio 14 d. Paryžiuje (Prancūzija) vykusioje UNESCO Generalinės konferencijos 39-ojoje 
sesijoje dalyvavo ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson vadovaujama Lietuvos Respublikos delegacija: 
ambasadorė prie UNESCO ir delegacijos vadovo pavaduotoja dr. Irena Vaišvilaitė, kultūros ministro 
patarėjas Viktoras Bachmetjevas, Nacionalinės komisijos generalinė sekretorė Asta Junevičienė, Užsienio 
reikalų ministerijos JT, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento direktorius Oskaras Jusys, 
Nuolatinės atstovybės antroji sekretorė Kristina Tamošaitytė ir trečioji sekretorė Ringailė Kuokštytė, 
Užsienio reikalų ministerijos JT, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento JT globalios 
politikos skyriaus vedėjas Rytis Satkauskas. Stebėtojų statusu šios sesijos Mokslo, Socialinių ir humanitarinių 
mokslų, Kultūros, Komunikacijos ir informacijos komisijų posėdžiuose taip pat dalyvavo Sekretoriato 
programų vadovės: L. Bugailiškytė-Lideikienė, M. Mašanauskienė, M. Valančiauskienė. 
 
Lapkričio 7–11 d. Jordanijoje vykusiame UNESCO, Tarptautinės mokslo tarybos ir Vengrijos mokslų 
akademijos organizuotame Pasauliniame mokslo forume dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos mokslinė 
sekretorė Reda Cimmperman. 
 
Lapkričio 12 d. Lježo universitete (Belgija) kilnojamosios parodos „Pasaulis semiotiko akimis“ pristatyme ir 
seminare „A. J. Greimas ir vaizdo semiotika“ dalyvavo semiotikas Justinas Dudėnas. 
 
Lapkričio 14–15 d. Paryžiuje (Prancūzija) vykusioje UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos šalių 21-ojoje 
generalinėje asamblėjoje, kuri rengiama UNESCO Generalinės konferencijos eilinės sesijos metu, Lietuvai 
atstovavo ambasadorė prie UNESCO dr. I. Vaišvilaitė ir Sekretoriato paveldo programų vadovė 
R. Vaičekonytė-Kepežinskienė. 
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Lapkričio 27 d. Paryžiuje (Prancūzija) vykusiame 12-ajame 1954 m. Hagos konvenciją pasirašiusių ar ją 
ratifikavusių valstybių narių susitikime Lietuvai atstovavo Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos 
departamento analitikė Auksė Ūsienė. 
 
Lapkričio 27–28 d. Paryžiuje (Prancūzija) vykusiame 7-ajame 1954 m. Hagos konvencijos Antrąjį protokolą 
pasirašiusių ar ją ratifikavusių valstybių narių susitikime Lietuvai atstovavo Lietuvos kariuomenės 
Strateginės komunikacijos departamento analitikė A. Ūsienė. 
 
2017 m. gruodžio 4–9 d. Jeju s. (P. Korėja) vykusioje UNESCO Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros 
paveldo apsaugos komiteto 12-ojoje sesijoje dalyvavo Sekretoriato kultūros programų vadovė 
M. Valančiauskienė. 
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3 priedas 
RENGINIAI NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS GALERIJOJE 

 
2016 m. 
 
Sausio 18 d. Paskaita Trečiojo amžiaus universiteto lankytojams „UNESCO veiklos kryptys ir prioritetai“, 
skaitė Sekretoriato komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė ir kultūros programų vadovė 
Milda Valančiauskienė. 
 
Sausio 19–vasario 8 d. Tarptautinė tapybos paroda „Sugrįžimas į Tėvynę“ ir dr. Ramunės Šmigelskytės-
Stukienės knygos „Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje“ pristatymas, skirtas M. K. Oginskio 250-
osioms gimimo metinėms (Klaipėdos dailininkų sąjungos skyrius) / UNESCO minimos datos. 
 
Vasario 17–kovo 7 d. Paroda „Spalvingosios Užgavėnių eitynės ir kaukės Čekijoje“ (Čekijos Respublikos 
ambasada) ir etnologo, Vytauto Didžiojo Universiteto docento dr. Arūno Vaicekausko paskaita / UNESCO 
Reprezentatyvusis žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašas.  
(http://vilniauszinia.lt/fotografiju-paroda-spalvingosios-uzgaveniu-eitynes-ir-kaukes-hlinecko-regione-cekijoje/; 

http://www.mzv.cz/vilnius/lt/vykiai_ir_faktai/vystava_fotografii_k_masopustu_barevne.html) 

 
Vasario 27 d. Susitikimas su vaikų knygų iliustratoriais. Nacionalinė komisija ir „Knygų šalies“ kūrybinė 
studija „Tu gali sukurti knygą“ surengė susitikimą su Tarptautinėje Bolonijos vaikų knygų mugėje 
pripažintais autoriais: paveikslėlių knygų kūrėja Catarina Sobral, Bolonijos iliustruotojų konkurso komisijos 
nare Magdalena Kłos-Podsiadło, iliustruotoja Małgorzata Gurowska bei dizaino studija „Agrafka“. Renginys 
buvo Tarptautinės Vilniaus knygų mugės kultūrinės programos dalis.  
(http://www.vda.lt/lt/studiju_programos/bakalauro-studiju-rogramos/grafika/grafika-bakalauro-studijos-
vilnius/naujienos/catarina-sobral-malgorzata-gurowska-studija-agrafka) 

 

Kovo 3 d. Yves Plasseraud knygos „Irena Veisaitė. Tolerancija ir veikla“ pristatymas (moderatorius VDU 
prof. Leonidas Donskis). Irena Veisaitė – buvusi LNUK narė. / Globalusis UNESCO prioritetas moterys, lyčių 
lygybė / Visas renginys nufilmuotas LRT. 
 
Kovo 9–29 d. Giedriaus Jokubauskio kompiuterinės grafikos darbų paroda „Archirealybės“ (Užsienio 
reikalų ministerija) / Kultūros raiškos įvairovė. 
(http://www.7md.lt/daile/2016-03-18/Giedriaus-Jokubauskio-paroda-Archi-realybes--Egiptas/, reportažas LRT) 

 
Kovo 30–balandžio 11 d. Neringos krašto kultūros paveldo gaivintojo ir menininko Eduardo Jonušo 
tapybos paroda ir Aldonos Žemaitytės-Petrauskienės knygos „Vaizdai ir mintys“ pristatymas/ UNESCO 
Pasaulio paveldo sąrašas / A. Žemaitytė-Petrauskienė – LNUK narė. 
(http://alkas.lt/2016/03/29/kviecia-e-jonuso-tapybos-paroda-vaizdai-ir-mintys/;  

http://vilniauszinia.lt/eduardo-jonuso-tapybos-paroda-vaizdai-ir-mintys/) 

 
Balandžio 12–gegužės 2 d. Kazumine Goda japonų kaligrafijos yousho paroda (Japonijos ambasada, 
Japonijos kultūros ir informacijos centras, Japonijos Yousho Kai institutas) / UNESCO Reprezentatyvusis 
žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašas. 
(http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/popiete-japonu-yusho-rastu-pasaulyje/221374; 

http://www.balticasia.lt/naujienos/kaune-ir-vilniuje-ekspresyvios-yusho-kaligrafijos-
paroda/;http://klaipeda.diena.lt:81/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/japonu-kaligrafijos-pasaulis-parodose-
vilniuje-ir-kaune-742710; kt.)  
 

Balandžio 18 d. Diskusija „UNESCO pasaulio paveldo nominacijų rengimo iššūkiai ir aktualijos. Lietuvos 
patirtis“, skirta ICOMOS Tarptautinei paminklų ir paminklinių vietovių dienai. Renginyje dalyvavo pasaulio 
paveldo vertybių paraiškų rengėjai. 
 
Balandžio 28 d. Spaudos konferencija ir koncertas „Džiazo priešpiečiai“. Sekretoriatas kartu su Lietuvos 
džiazo federacija Nacionalinės komisijos galerijos kiemelyje surengė Tarptautinei džiazo dienai skirtų 
renginių programos pristatymą ir jaunų atlikėjų – Vytautės Pupšytės (vokalas) ir Vyčio Smolskaus 
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(klavišiniai) – koncertą „Džiazo priešpiečius“. Prieš renginį įvyko spaudos konferencija, kurioje dalyvavo: 
Lietuvos džiazo federacijos prezidentė Solveiga Rusytė, valdybos pirmininkas Kastytis Narmontas, 
federacijos narys Remigijus Ruokis, Nacionalinės komisijos narė, LR Prezidentės vyriausioji patarėja Rūta 
Kačkutė, Nacionalinės komisijos generalinė sekretorė Asta Junevičienė. / UNESCO Tarptautinės džiazo 
dienos minėjimas. 
(http://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/trecia-karta-lietuvoje-vyksiancioje-dziazo-dienoje-demesys-
jauniesiems-atlikejams-29-618673;  
http://kultura.lrytas.lt/meno-pulsas/balandzio-30-aja-visas-pasaulis-kalbes-dziazo-kalba.htm;  
reportažas Lietuvos ryto TV) 

 
Birželio 10 d. Susitikimas su austrų, šveicarų ir vokiečių vaikų literatūros leidėjais, ruošiantis Lietuvos 
pristatymui Leipcigo knygų mugėje (pagrindinis rengėjas – Lietuvos kultūros institutas) / Kultūros raiškos 
įvairovė. 
 
Gegužės 3–23 d. Inos Mindiuz fotografijų paroda „Pavasario šventės Mursijoje“ / UNESCO nematerialus 
kultūros paveldas.  
 
Gegužės 24–birželio 16 d. Franco Azzinari (Italija) tapybos paroda „Afrikos vėjai“ (Venti d‘Africa), Afrikos 
būgnų šou „Tam Tam LT“ (bendradarbiaujant su Italijos Respublikos ambasada) / UNESCO Tarptautinė 
Afrikos diena. 
(http://www.vilnius-events.lt/;  

http://www.wherevent.com/detail/Lietuvos-nacionaline-UNESCO-Franco-Azzinari-tapybos-paroda-
%E2%80%9EAfrikos-vejai%E2%80%9C-skirta-Tarptautinei-Afrikos-dienai;  
reportažas LRT) 

 
Birželio 17–rugsėjo 13 d. „Kultūros naktis“ / „Romani Art. Lenkijos romų menas. Kultūrų dialogai“: 
Malgorzatos Mirga-Tas, Bogumilos Delimatos ir Krzystofo Gil tapybos paroda, romų poezijos – Bornisawos 
Wajs-Papuszos eilių skaitymai, Joannos Kos-Krauzės ir Krzysztofo Krauzės filmo „Papusza“ pristatymas 
(bendradarbiaujant su Tarnuvo muziejumi ir Lenkijos institutu) / Kultūrų dialogai ir UNESCO mažųjų tautų 
programa / „Kultūros naktis“. 
(http://tmde.lrv.lt/lt/naujienos/lenkijos-romu-menas-kulturos-naktyje;  

http://kauno.diena.lt/naujienos/vilnius/menas-ir-pramogos/kulturos-nakti-pazintis-su-lenkijos-romu-menu-754920)  
 
Liepos 11 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos globojamo projekto „XX Tomo Mano festivalis“ 
spaudos konferencija. 
 
Rugsėjo 14–spalio 3 d. Urugvajaus lietuvių meno paroda „Tarp uostų“ / Kultūrų dialogai / Lietuvos egzodo 
kultūra. 
(http://vdkbiblioteka.blogspot.lt/2016/09/urugvajaus-lietuviu-meno-paroda-tarp.html; 

http://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/148314) 

 
Rugsėjo 16 d. Paskaita-diskusija „Pasaulio paveldo vertybė Struvės geodezinis lankas. Pritaikymo turizmui 
idėjos ir galimybės“. Pagrindinį pranešimą skaitė Struvės geodezinio lanko koordinacinio komiteto 
generalinis sekretorius dr. Saulius Urbanas. 
 
Rugsėjo 27, 29 ir 30 d. Keturi edukaciniai renginiai mokiniams „UNESCO – kas tai?“. Edukacinę medžiagą 
rengė ir renginį organizavo Sekretoriato paveldo programų vadovė Renata Vaičekonytė-Kepežinskienė ir 
komunikacijos programų vadovė M. Mašanauskienė. 
 
Spalio 4–lapkričio 14 d. Nimos Roulhollah ir Rahimo Dzaber Fallahi (Iranas) fotografijų paroda „Kai džinai 
palieka žemę“ (Persijos kultūros klubas) / Kultūrų dialogai, kultūros raiškos įvairovė, nematerialus kultūros 
paveldas. 
(http://www.alfa.lt/straipsnis/50088576/dzinu-palikuonys-is-irano-pries-fiksuodamas-vaizda-pirmiausia-ji-
turi-pamatyti-sirdimi / reportažas LRT) 
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Spalio 13 d. Knygos „Kuršių nerija kaip sąžinė pristatymas“. Pristatė Kuršių nerijos nacionalinio parko 
direkcijos vadovė Aušra Feser.  
 
Lapkričio 15–gruodžio 6 d. Majd Kara (Sirija) tapybos paroda „Antras gimimas” (bendradarbiaujant su 
Kultūros vadybininkų asociacija) / Kultūrų dialogai, kultūros raiškos įvairovė, JTO pagalba pabėgėliams. 
(http://www.dw.com/en/syrian-painter-challenges-lithuanias-fear-of-refugees/a-36550811/, reportažas LRT) 
 
Gruodžio 7–vasario 6 d. Boriso Taskovo fotografijų paroda „Kampung Jerai“ / Kultūros raiškos įvairovė. 
(http://www.alfa.lt/straipsnis/50114036/vilniuje-gyvenantis-bulgaru-fotografas-kita-miesto-pulsa-pajausi-kai-juo-

praeisi-vienas/, reportažas LRT) 
 

2017 m. 
 

Vasario 7–kovo 8 d. Virgilijaus Mikuckio paroda „Žemaitijos geležiniai ritmai“, skirta kalviškosios 
kryždirbystės tradicijai, dalyvaujant folkloro ansambliui „Virvytė“. 
(http://mazeikiumuziejus.lt/naujienos/kalvio-kryzdirbio-virgilijaus-mikuckio-paroda/; 

http://zemaitijosnp.lt/renginiai/kalvio-kryzdirbio-virgilijaus-mikuckio-zemaitiskos-kalviskosios-kryzdirbystes-paroda/) 
 

Kovo 8–20 d. Pasitinkant A. J. Greimo 100-ąsias gimimo metines, į UNESCO minimų datų sąrašą įrašytą 
sukaktį,– LCVA dokumentų paroda ir knygos „A. J. Greimas: asmuo ir idėjos“ sutiktuvės. Diskusijos 
„Nežinomas Greimas archyvuose“ dalyviai: dr. Arūnas Gelūnas (moderatorius), Simona Grikštaitė, dr. 
Jurgita Katkuvienė, dr. Jūratė Levina, prof. Kęstutis Nastopka, Dalius Žižys (rengėjai: Nacionalinė UNESCO 
komisija, Lietuvos centrinis valstybės archyvas ir A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras). 
(https://www.7md.lt/kultura/2017-03-03/Algirdo-Juliaus-Greimo-100-osioms-gimimo-metinems)  

Kovo 15 d. „A. J. Greimo semiotinis kvadratas: kas tai?“ (Jurgitos Katkuvienės paskaitų ciklas „Pabūkime 
semiotikais“). 
Kovo 16 d. „Pasaulio suvokimas A. J. Greimo semiotikoje“ (Jurgitos Katkuvienės paskaitų ciklas „Pabūkime 
semiotikais“).  
Kovo 21–31 d. Dainiaus Dirgėlos fotografijų paroda ir šiuolaikinės lietuvių poezijos skaitymai „Poetų 
portretai“, Tarptautinės poezijos dienos minėjimas (partneris – Skaitymo ir kultūrinio raštingumo 
skatinimo asociacija).  
(https://www.delfi.lt/veidai/kultura/atejo-pasauline-poezijos-diena-po-to-atejo-a-slepikas.d?id=74121218)  
 
Balandžio 3–14 d. Vėtrės Antanavičiūtės fotografijų paroda „Lietaus vaikas“, Tarptautinės autizmo dienos 
minėjimas, balandžio 2 d. (partneris – Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“).  
(http://www.photography.lt/lt.php/NAUJIENOS?id=2687&type=1) 
 

Balandžio 13 d. Vieša paskaita ir susitikimas su dr. Edward Denison – Pasaulinio Londono universiteto, 
Bartlett architektūros fakulteto dėstytoju, modernizmo architektūros urbanistikos ir kultūros tyrėju, vienu iš 
pagrindinių paraiškos „Asmara: Afrikos modernistinis miestas“ autorių. Renginio metu pristatyta paskaita 
„Modernistinės sostinės. UNESCO Pasaulio paveldo sąrašui teikiamos paraiškos „Asmara: Afrikos 
modernistinis miestas“ rengėjų patirtys“ apie modernizmo architektūros, nominuojamos Pasaulio paveldo 
sąrašui, vertes ir parengimo procesus. Paskaita skiriama Tarptautinei paminklų ir paminklinių vietovių 
apsaugos dienai, organizuota kartu su ARCHITEKTŪROS [aktualijų] FONDU. 
 
Balandžio 18–gegužės 16 d. Ankaros Hacettepe universiteto Grafinio dizaino katedros studentų (Turkija) 
plakatų paroda „Vizualus atminties paveldas prieš kultūros niokojimą“, Tarptautinės paminklų apsaugos 
dienos minėjimas (kuratorė – Incilay Yurdakul, partnerė – Turkijos Respublikos ambasada Vilniuje).  

 
Balandžio 25 d. Sekretoriatas kartu su Lietuvos džiazo federacija Nacionalinės UNESCO komisijos galerijos 
kiemelyje surengė Tarptautinės džiazo dienos minėjimą ir jaunų džiazo atlikėjų grupės „CinAmono“ (Laura 
Budreckytė – vokalas, Vytis Nivinskas – kontrabosas, Jūris Benaitis – gitara, Domantas Razmus – mušamieji) 
koncertą „Džiazo priešpiečius“. Renginio metu taip pat pristatyta Tomo Tereko fotografijų paroda 
„Jazzperanto“. 
 

https://www.facebook.com/cinamonomusic/
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Birželio 13, 20, 27 d. Ievos Nagytės seminarų ciklas apie kinų kalbą ir kultūrą „Kinija: iš toli ir iš arti“. 
(https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-pulsas/ketverius-metus-kinijoje-gyvenusi-lietuve-griauna-

stereotipus-apie-rytu-milzine-637-824562?v3 ) 
 

Balandžio 25 d. Vytauto Žukausko paskaita „Kritinis mąstymas“, skirta Vilniaus dailės akademijos 
studentams.  
(https://www.llri.lt/naujienos/ekonomine-politika/svietimas/v-zukausko-paskaita-kritinis-mastymas-argumentavimas-

ir-jo-klaidos/lrinka) 
 

Gegužės 16–birželio 15 d. Filomenos Linčiūtės Vatiekūnienės tapybos paroda „Persijos atšvaitai“. 
(http://www.ldsajunga.lt/NAUJIENOS-937 ) 
 
Birželio 16–liepos 11 d. G. Girdenio, A. Rasimavičiaus, R. Šukausko, B. Vijeikinės, A. Žuko fotografijų 
paroda „Nematomas miestas“ ir „Kultūros nakties“ programa „Gatvės gyvos“. 
(https://www.alfa.lt/straipsnis/50183911/ne-matomas-miestas-atraskite-vilniaus-periferijos-gyvenima ) 

 
Liepos 11 d. Thomo Manno festivalio spaudos konferencija (Nacionalinės UNESCO komisijos patronažas, 
rengėjas – Thomo Manno kultūros centras). 
 
Liepos 12–rugpjūčio 8 d. Hilal Can (Turkija) piešinių paroda „Mano prisiminimų skrynia“ (partneris – 
Turkijos Respublikos ambasada Vilniuje). 
(http://artnews.lt/hilal-can-piesiniu-paroda-visa-tai-kas-liko-mano-atminties-kraitis-lietuvos-nacionalines-
unesco-komisijos-galerijoje-43201; 

http://www.diena.lt/naujienos/vilnius/menas-ir-pramogos/parodoje-atminties-kraitis-turkijos-819593)  

 
Rugpjūčio 9–rugsėjo 20 d. Paroda Liudviko Zamenhofo, esperanto kalbos kūrėjo, 100-osioms gimimo 
metinėms (partneris – Lenkijos institutas Vilniuje) / UNESCO minima data. 
(https://kultura.lrytas.lt/istorija/2017/08/12/news/suzinokite-kas-yra-garsiausias-pasaulio-litvakas-gyvenes-ir-
lietuvoje-2203210/)  

 
Rugsėjo 7 d. Esperanto kalbos dirbtuvės (vad. Aida Čižikaitė, Inita Tamošiūnienė). 
 
Rugsėjo 15 d. „Arabų dienų“ renginys / paskaita „Arabia felix: is kur nuo amžių ateina kvapas?“ 
(Nacionalinės UNESCO komisijos patronažas, rengėjas – VšĮ „Arabų kultūros forumas“).  
(http://renginiai.kasvyksta.lt/45940/paskaita-arabia-felix-is-kur-nuo-amziu-ateina-kvapas ) 

 
Rugsėjo 21–spalio 23 d. Fotografijų paroda „Kadišas Lietuvos medinėms sinagogoms“ (partneris – Jakovo 
Bunkos labdaros ir paramos fondas, Levo Todeso ir Aurimo Širvio paskaita apie medinį žydų kultūros 
paveldą). 
(http://unesco.lt/news/archives/3679 ) 
 

Rugsėjo 28–29 d. Jungtinio programavimo iniciatyvos (JPI) „Kultūros paveldas“ tarptautinis seminaras 
„Moksliniai tyrimai ir paveldosaugos praktika“, skirtas aptarti mokslinių tyrimų reikšmę sprendžiant 
praktinius paveldosaugos klausimus (rengėjai: Lietuvos mokslo taryba, Kauno technologijos universiteto 
Architektūros ir statybos institutas, ICCROM ir Sekretoriatas). 
 

Rugsėjo 29 d. „Tyrėjų nakties“ ir A.J. Greimo 100-ųjų gimimo metinių paminėjimo renginys „Reikšmių 
laboratorija: kaip konstruojamos ir dekonstruojamos reikšmės?“ (ved. Jurgita Katkuvienė ir Dmitrij 
Gluščevskij, partneris – A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras). 
(http://tyrejunaktis.lt/listings/reiksmiu-laboratorija-kaip-konstruojamos-ir-dekonstruojamos-reiksmes/ )  

 
Spalio 25–lapkričio 28 d. Artūro Valiaugos fotografijų paroda „J. Bobrovskio Lietuva: abipus Nemuno, tarp 
Rytų ir Vakarų“ ir Dalios Bukauskaitės paskaita apie J. Bobrovskio kūrybą (partneris – Lietuvos kultūros 
institutas).  
(http://kulturosmeniu.lt/a-valiaugos-paroda-j-bobrovskio-lietuva-abipus-nemuno-tarp-rytu-ir-vakaru/) 

 

http://unesco.lt/news/archives/3679
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Lapkričio 7 d. Paskaita „UNESCO pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija. Nacionaliniai 
Iššūkiai ir perspektyvos“ Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Paveldosaugos magistro programos 
studentams, skaitė Sekretoriato paveldo programų vadovė R. Vaičekonytė-Kepežinskienė. 
 

Lapkričio 28–gruodžio 15 d. Gabrielės Tervidytės fotografijų ir Babel Manauer (Palestina) skulptūros ir 
tapybos paroda „Nematoma Palestina“ ir Giedrės Steikūnaitės knygos/ dokumentinių apybraižų rinkinio 
„Palestina: Laisvė yra labai graži“ pristatymas, skirtas Tarptautinės solidarumo su palestiniečių tauta 
dienai, dalyvaujant multiinstrumentalistui Ugniui Raugalui ir Jonui Ohmanui (Švedija). 
 
Lapkričio 30 d. Besiruošiant Lietuvos literatūros prisistatymui Londono knygų mugėje, literatūrologo 
Laimanto Jonušio paskaita, susitikimas su britų leidėjais ir žiniasklaidos atstovais (rengėjas – Lietuvos 
kultūros institutas). 
 
Gruodžio 18–sausio 18 d. Ivan Sanchewski (Ispanija) fotografijų paroda „Pabėgėliai. Balkanų kelionė“, 
skirta Tarptautinei migrantų dienai paminėti (Gruodžio 20 d. Vilniaus tarptautinio prancūzų licėjaus 
mokinių ekskursija ir pažintis su parodos autoriumi. 
(http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013681726/panorama (13.33-15.53 min.)). 
 
* Nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje vykstantys renginiai taip pat pristatomi Komisijos interneto 
svetainėje: www.unesco.lt ir socialinio tinklo Facebook paskyroje: www.facebook.com/UNESCO.LT. 

http://www.facebook.com/UNESCO.LT
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4 priedas 
 

NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS PATRONAŽAS 
 

2016–2017 m. Nacionalinė komisija suteikė patronažą šiems projektams, leidiniams ir renginiams: 
 

2016 m. 
 

Projektas „Gatvės gyvos“. Projekto tikslas – suteikti galimybę visiems žmonėms kartu tyrinėti ir giliau 
pažinti savo miestą, jo kultūros paveldą. „Gatvės gyvos“ kvietė Vilniaus ir Kauno gyventojus į nemokamas 
ekskursijas netradiciniais maršrutais, suteikiančiais galimybę pažinti miestų rajonus, erdves už įprasto 
turistinio tako ribų. Projektu buvo siekiama, jog „Gatvės gyvos“ taptų platforma gyventojų dialogui istorijos, 
kultūros klausimais, skatintų domėjimąsi socialinėmis, kultūrinėmis miesto problemomis.  

Pagrindiniai projekto dalyviai – Vilniaus ir Kauno miestų gyventojai. Buvo sudaromos galimybės 
dalyvauti visiems, nepaisant amžiaus ir turtinės padėties. Įtraukta atokiau nuo miesto centro esančių rajonų 
gyventojų bei žmonių, neturinčių galimybės dalyvauti mokamose kultūrinėse veiklose, taip pat dėl 
specifinės negalios mažiau galimybių turinčių bendruomenių narių. Vykdant veiklas vaikams, buvo 
bendradarbiaujama su vaikų dienos centrais, kitomis organizacijomis, besirūpinančiomis vaikų gerove. 
Projekte dalyvavo ir profesionalūs gidai bei įvairių su miesto kultūros tematika susijusių sričių ekspertai. 

 
Tarptautinis forumas „Kultūra ir darnus vystymasis“. Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų 

asociacijos forumas „Kultūra ir darnus vystymasis“, vykęs kovo 1–lapkričio 30 d., skirtas diskusijai apie 
kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriaus įtaką darniam vystymuisi Lietuvoje skatinti, ekonominei ir 
socialinei kūrybos sektoriaus vertei propaguoti, Baltijos jūros regiono valstybių gerajai patirčiai skleisti. 
Buvo kalbama įvairiomis temomis, siekiant atskleisti, kaip kultūra ir kūrybinės industrijos tiesiogiai ir 
netiesiogiai veikia visuomenės gerovę: kultūra, kūrybinės industrijos ir socialinės inovacijos; kultūra, 
kūrybinės industrijos ir verslumas; kultūra, kūrybinės industrijos ir miestų bei regionų plėtra. Dalyvavo 
ekspertai ir profesionalai – politikai, valstybės ir savivaldos institucijų tarnautojai, kūrybinių industrijų 
ekspertai, mokslininkai ir praktikai. Tikslinė auditorija – ne tik kultūros sektoriaus dalyviai, nes forumo 
temos tarpsektorinis pobūdis lemia sąsajas su ekonomikos, švietimo, socialinės apsaugos sritimis.  

 
Televizijos laidų ciklas „Stop juosta“. VšĮ „7 Kauno dienos“ projekto „Stop juosta“ metu surengta 15 

laidų, kurių tikslas – apžvelgti Kauno modernistinius pastatus, jų interjerą, į šias architektūros istorijos 
pamokas įtraukiant ne tik specialistus, bet ir miesto bendruomenę – kauniečius ir miesto svečius, senjorus, 
studentus, moksleivius. Laidose kalbinti architektūros istorikai, architektai, istorikai, amžininkai, įvairių 
sričių mokslininkai. Iki šiol tik architektūros specialistams geriausiai žinoma Kauno modernizmo architektūra 
yra siejama ne tik su architektūros „sužydėjimu“, bet, visų pirma, su Lietuvos valstybingumo atkūrimu, 
tautinio identiteto paieškomis, modernios valstybės įsitvirtinimu. Laidos transliuotos LRT Kultūra kanalu, 
projekto Facebook paskyroje ir internetiniame portale. 

 
2017 m. 

 
Dokumentikos projektas „Nupučiama siena“. Interaktyvios dokumentikos projektas skirtas unikalaus 

Kuršių nerijos kultūrinio kraštovaizdžio identitetui ir unikalumui atskleisti bei šios UNESCO pasaulio paveldo 
vietovės žinomumui didinti. Atskleisti tradiciniai ir kintantys žmogaus ir gamtos ryšiai su vietove, jų santykis 
su istorija, gamta ir paveldu. Interaktyvaus dokumentinio filmo projektas orientuotas į plačią auditoriją, 
prieinamas ir patrauklus skirtingoms tikslinėms grupėms. Jo pateikimo forma ir turinio sprendinys – 
inovatyvus ir kūrybiškas, skatinantis žiūrovą aktyviai dalyvauti ir kūrybiškai plėtoti filmo bei siužeto eigą.  

 
Leidinys „Ar prisiminsi mane, Vilniau?“. MB „Stiklo tiltai“ leidybiniu projektu siekiama atskleisti 

Vilniaus istorinio paveldo aktualumą. Leidinyje surinktos šiuolaikinio miesto nuotraukos, taip pat popieriaus 
karpiniai, istorinių siluetų prototipai su miesto aikščių, gatvių, parkų gyvenimo scenomis, užfiksuotomis 
XIX a. pab. – XX a. pr. senųjų meistrų fotografijose. Leidinys numatytas naudoti edukacinėse veiklose ir 
pritaikytas jaunuomenės poreikiams. Jis pristatytas UNESCO asocijuotose mokyklose drauge su 
edukacinėmis veiklomis. 
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Arabų kultūros dienos. Organizavo VšĮ Arabų kultūros forumas. Šiuo renginiu buvo siekiama skatinti 

tarpkultūrinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir arabų šalių, atlikti visuomenės užimtumo, meninės 
saviraiškos, rasistinės veiklos prevencijos, kūrybinių ir socialinių gebėjimų vystymo ir jų realizavimo 
galimybių suteikimo funkcijas. Arabų kultūros dienose dalyvavo menininkai, aktoriai, mokslininkai, 
dėstytojai, nevyriausybinės, visuomeninės organizacijos, valstybės tarnautojai, jaunimas, politikai, 
parlamentarai. Taip buvo skatinamas įvairių socialinių grupių aukštos kultūrinės ir intelektinės vertės 
dialogas per akademinį, meninį ir kultūrinį pažinimą. LRT televizija rengė reportažą apie projektą, jis 
pristatytas laidoje „Labas rytas“, publikuoti straipsniai dienraščiuose ir kitur.  

 
Stačiatikių metropolijos Lietuvoje 700 metų jubiliejaus renginiai. 2017-aisiais Lietuvoje buvo 

švenčiamas 700 metų Stačiatikių metropolijos jubiliejus. Ta proga Stačiatikių Bažnyčia ir arkivyskupija 
Lietuvoje kreipėsi su prašymu globoti Stačiatikių metropolijos Lietuvoje 700 metų jubiliejaus renginius 
Vilniuje ir Lietuvos regionuose. Buvo organizuojami koncertai, pristatoma nauja kompaktinė plokštelė, 
edukacinės paskirties renginiai (pamokos, parodos). Jubiliejiniame projekte dalyvavo choras „Vilnius“, 
Čiurlionio styginių kvartetas, vokalinis ansamblis „Cantores Vilnensis“, žymūs solistai ir atlikėjai. Renginiai 
buvo skirti plačiajai visuomenei, ypač regionų gyventojams, ne tik stačiatikių bendruomenėms, bet ir 
visiems gyventojams.  

 
Tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis „Lauksnos“. Festivalis vyko Klaipėdoje 

2017 m. liepos 13–17 dienomis. Toks festivalis, reprezentuojantis UNESCO nematerialaus kultūros paveldo 
sąrašų elementus: žodinės kūrybos tradicijas, raiškos formas, tradicinius amatus, folklorą, surengtas pirmą 
kartą. Sekretoriatas konsultavo festivalio rengėjus, Klaipėdos etninės kultūros centrą, dėl festivalio 
programos sudarymo, galimų festivalio dalyvių bei diskusijos „Tradicija bendruomenei ar bendruomenė 
tradicijai?“ įtraukimo (programa „Kurk Lietuvai“, ved. Ieva Nagytė ir Eugenijus Kaminskis). Festivalį atidarant 
jo svečius pasveikino Nacionalinės komisijos pirmininkas R. Pakalnis. Festivalio rengėjai numato, kad šis 
festivalis bus tęstinis ir bus rengiamas kas dveji metai. 

 
Forumas „Kultūra, miestas, regionas“. Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos 

organizuojamas forumas skirtas diskusijai apie kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriaus įtaką miestų ir 
regionų darniam vystymuisi skatinti. Dalyvauti jame buvo kviečiami ekspertai ir profesionalai – politikai, 
valstybės ir savivaldos institucijų tarnautojai, kūrybinių industrijų ekspertai, mokslininkai ir praktikai. Plačioji 
visuomenė su juo supažindinta per viešinimo kampaniją (spaudos pranešimus, inicijuotus interviu ir kt.).  

 
Tęstiniai projektai 
 
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 Nacionalinė komisija suteikė savo globą 2016 m. balandžio 23–29 d. 
Lietuvos bibliotekininkų draugijos jau šešioliktą kartą skelbiamai Nacionalinei bibliotekų savaitei, kurios 
šūkis „Stiprios bibliotekos – stipri visuomenė“, ir 2017 m. balandžio 24–30 d. Nacionalinei bibliotekų 
savaitei, kurios tema buvo #tuesibiblioteka, o šūkis skelbė: „Biblioteka gali ir turi būti tokia, kokios reikia 
skirtingiems į ją ateinantiems žmonėms“. Buvo organizuota 1540 renginių visoje Lietuvoje, kuriuose 
apsilankė beveik 40 tūkst. Įvairaus amžiaus, socialinės padėties, skirtingų interesų žmonių. Šalies 
bibliotekose vyko jau tradicija tapę skaitymai, susitikimai, edukacinės programos ir kiti renginiai, skirti 
informacinio raštingumo ugdymui, bendruomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimus skatinimui. 
Įvairiapusė veikla vykdyta ne tik bibliotekose, bet ir viešosiose erdvėse. Patys bibliotekininkai taip pat kėlė 
kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, dalijosi patirtimi. 

 
Tarptautinis Thomo Manno festivalis. Šiam festivaliui Nacionalinės komisijos patronažas suteikiamas 

kasmet. Tai unikalus reiškinys Lietuvoje – tarpdisciplininis, jungiantis skirtingas kultūros ir meno sritis: jame 
vyksta kamerinės ir populiariosios muzikos koncertai, šiuolaikinio ir tradicinio meno parodos, specialiai 
festivaliui sukurtų meno, audiovizualinių kūrinių pristatymai, nebyliojo ir tradicinio kino vakarai, 
literatūrinio žodžio pristatymai ir diskusijos iš anksto numatytos tematikos kontekste. Festivalio tikslas – 
skatinti kultūrinį dialogą su kitomis šalimis ir tuo pačiu metu inicijuoti skirtingų kartų ir šių šalių kultūrinį 



 99 

bendradarbiavimą, keitimąsi kultūrinėmis patirtimis, plėsti ir propaguoti Lietuvos meną ir kultūrą, pristatyti 
Lietuvą kaip daugiakultūrio paveldo kraštą, aktualizuoti ir įtvirtinti Lietuvos kultūros identitetą tarptautinėje 
bendruomenėje, propaguoti ne tik pramoginę, bet ir edukacinę meno pusę. Nidoje 2016 m. liepos 16–23 d. 
vyko XX festivalis, jis vadinosi „Žmogaus orumas“, o 2017 m. liepos 15–22 d. vykusio XXI festivalio tema 
buvo „Pandoros skrynia“, organizavo Thomo Manno kultūros centras.  

 
Programos „Samsung Mokykla ateičiai“ projektas „Skaitmeniniai mokymai pedagogams“. 2016 ir 

2017 m. Nacionalinė komisija dalyvavo „Samsung mokykla ateičiai“ programos projekte „Skaitmeniniai 
mokymai pedagogams“, inicijuotame „Samsung Electronics Baltics“, Lietuvoje įgyvendinamame UAB 
„Publicum“. Pradėti 2014-aisiais, skaitmeniniai mokymai pedagogams „Samsung mokykla ateičiai“ 
bendraujant su „Renkuosi mokytis“ programa ir Kauno technologijos universitetu buvo tęsiami. 2016 – 10, 
o 2017 m. – 12 mokyklų mokytojų ir mokyklų vadovų komandos turėjo galimybę 5 mėnesius tobulinti 
skaitmeninio raštingumo, pokyčių valdymo, lyderystės įgūdžius, sužinoti apie naujausius mokymo metodus, 
kūrybišką jų taikymą pamokose, buvo konsultuojami patyrusių mentorių. Programos dalyviai finaliniame 
etape rengia skaitmeninių pokyčių mokykloje projektą, kuriame pateikia viziją, kaip spręsti mokyklos 
bendruomenei aktualią problemą, tobulinti mokymo procesą ir tokiu būdu pagerinti mokinių mokymosi 
rezultatus. 2016 m. bendrovės „Samsung“ skiriamas 10 000 eurų prizas pirmą kartą atiteko vaikus su 
negalia ugdančiai įstaigai – Molėtų r. Kijėlių specialaus ugdymo centrui, o 2017 m. projekto laimėtojais tapo 
Anykščių Antano Vienuolio progimnazija. Sekretoriato švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana 
Bugailiškytė-Lideikienė dalyvavo visuose projekto komandų vertinimo etapuose. 

 
Jedrzejaus Sniadeckio 250-ųjų gimimo metinių minėjimo renginių programa. Garsaus LDK chemijos 

ir medicinos mokslininko Jedrzejaus Sniadeckio 250-ųjų gimimo metinių minėjimo renginių programą 
inicijavo Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas kartu su kitais Lenkijos universitetais, Vilniaus 
universitetu, Lietuvos mokslų akademija. Vienas iš minėjimo programos renginių – 2018 m. Vilniaus 
universitete vyksianti tarptautinė konferencija „Oxygenalia 2018“. 
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5 priedas 
 

SAVANORYSTĖ, STAŽUOČIŲ IR MOKSLINIŲ STUDIJŲ PRAKTIKA SEKRETORIATE 
 

Nr. Praktikantas  
(-ė) 

Mokymo įstaiga, 
studijų kryptis 

Praktikos 
laikotarpis ir 
pobūdis 

Praktikos užduotys 

1. Enrika 
Tarailytė 

Vilniaus kolegijos 
Verslo vadybos 
fakultetas 

2016-01-25– 
04-15 
Studijų 
praktika 

Pasaulio paveldo vietovių Lietuvos kultūros 
turizmo institucinis kontekstas ir vertinimas 

2. Steigvė 
Jurkevičiūtė 

Vilniaus 
universiteto 
Orientalistikos 
centras, 
japonologijos 
studijų 
bakalaurantė 

2016-02-01– 
03-25 
Studijų 
praktika 

Informacijos apžvalga japonų žiniasklaidoje 
apie rengiamą paraišką „Sugiharos sąrašas“ į 
Tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“, 
vertimas, publikacijos rengimas, pagalba 
renginiuose  

3. Meilė 
Pečiulytė 

Vilniaus 
universiteto 
Komunikacijos 
fakultetas 

2016-09-02–
29 
Studijų 
praktika 

Edukacinės medžiagos „UNESCO – kas tai?“ 
rengimas, 4 edukacinių renginių skirtingo 
amžiaus moksleiviams vedimas  

4. Robertas 
Motuzas 

Vilniaus 
universiteto 
Istorijos 
fakultetas, 
paveldosaugos 
studijų II k. 
magistrantas 

2016-10-01–
31 
Studijų 
praktika 

Susipažinti su Sekretoriato paveldosauginėmis 
funkcijomis ir pritaikyti įgytas teorines žinias 
praktinėje institucijos veikloje. Parengti 
apskaitos dokumentus gyvenamiesiems 
namams: L. Sapiegos g. 4, K. Donelaičio g. 75, 
K. Donelaičio g. 77, K. Donelaičio g. 79 
(Kaunas); atlikti fotofiksaciją, nustatyti 
vertingąsias savybes, atlikti istorinius tyrimus. 

5. Ada Gervytė Vilniaus 
universiteto 
Istorijos 
fakultetas, 
paveldosaugos 
studijų II k. 
magistrantė 

2016-10-01–
31 
Studijų 
praktika 

Susipažinti su Sekretoriato paveldosauginėmis 
funkcijomis ir pritaikyti įgytas teorines žinias 
praktinėje institucijos veikloje. Parengti 
apskaitos dokumentus gyvenamiesiems 
namams: K. Donelaičio g. 51, K. Donelaičio g. 
53, K. Donelaičio g. 55, K. Donelaičio g. 57, K. 
Donelaičio g. 61 (Kaunas); atlikti fotofiksaciją, 
nustatyti vertingąsias savybes, atlikti istorinius 
tyrimus. 

6. Vigilija 
Bytautaitė 

Vilniaus 
universiteto 
Istorijos 
fakultetas, 
paveldosaugos 
studijų II k. 
magistrantė 

2016-10-01–
31 
Studijų 
praktika 

Susipažinti su Sekretoriato paveldosauginėmis 
funkcijomis ir pritaikyti įgytas teorines žinias 
praktinėje institucijos veikloje. Parengti 
apskaitos dokumentus gyvenamiesiems 
namams: Vaidilutės g. 3, Vaidilutės g. 4, 
Kęstučio g. 8, Kęstučio g. 15, Kęstučio g. 17, 
Kęstučio g. 19 (Kaunas); atlikti fotofiksaciją, 
nustatyti vertingąsias savybes, atlikti istorinius 
tyrimus. 

7. Gaiane 
Arutiunian 

Sankt Peterburgo 
valstybinio 
universiteto 
Tarptautinių 
santykių 
fakultetas 

2016-11-08– 
12-08  
Studijų 
praktika 
 

17 UNESCO šalių narių ir IFLA pateiktų pozicijų 
dėl programos „Pasaulio atmintis“ peržiūros 
lyginamoji analizė 

8. Miglė Vilniaus 2017-03-13– Dokumentų: 
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Macijauskaitė universiteto 
Filologijos 
fakultetas, 
lietuvių ir ispanų 
kalbų filologijos 
IV k. bakalaurantė 
 

04-21 
Studijų 
praktika 

• Ethical principles of the preservation of 
intangible cultural heritage,  

• Recommendation on the Historic Urban 
Landscape, including a glossary of 
definitions, 

• Draft operational guidelines on the 
implementation of the Convention in the 
digital environment, 

• United Nations World Water Report – 2017. 
Executive Summary, 

• UNESCO Education - 2030. Action 
Programme 

vertimo į lietuvių k. redagavimas. 

9. Monika 
Baranauskaitė 

Vilniaus 
universiteto 
Filologijos 
fakultetas, anglų 
filologijos IV k. 
bakalaurantė 

2017-03-13 
2017-04-23 
Studijų 
praktika 

Dokumentų: 

• Ethical principles of the preservation of 
intangible cultural heritage,  

• Recommendation on the Historic Urban 
Landscape, including a glossary of 
definitions, 

• Draft operational guidelines on the 
implementation of the Convention in the 
digital environment, 

• United Nations World Water Report – 2017. 
Executive Summary, 

• UNESCO Education - 2030. Action 
Programme 

vertimas iš anglų į lietuvių kalbą. 

10. 
 
11. 

Ernesta 
Malinauskaitė 
Lina 
Januškevičiūtė  

Vilniaus 
universiteto 
Istorijos 
fakultetas, 
paveldosaugos 
studijų II k. 
magistrantės 

2017-10-15–
20 
Savanoriška 
veikla 

Tarptautinio pasaulio paveldo vietos valdytojų 
seminaro projekto, vykusio spalio 18–20 d. 
Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje, 
organizacinė veikla 

12. Simona 
Krolytė 

Vilniaus dailės 
akademijos 
UNESCO kultūros 
vadybos ir 
kultūros politikos 
studijų II k. 
magistrantė 

2017-03-29– 
10-20 
Studijų 
praktika 

Organizaciniai darbai, rengiant Vėtrės 
Antanavičiūtės fotografijų parodą „Lietaus 
vaikas“ (2017 m. balandžio 3–14 d.), 
Tarptautinės džiazo dienos minėjimo koncertą 
„Džiazo priešpiečiai“ (balandžio 30 d.), 
paskaitą „Kritinis mąstymas – argumentavimas 
ir jo klaidos“ (balandžio 30 d.). 

13. Viktorija 
Bružaitė  

Jaunųjų 
profesionalų 
programos „Kurk 
Lietuvai“ projektų 
vadovė 

2017-03-13– 
09-05  
Stažuotė 

Projekto „Kultūrinio turizmo skatinimas: 
UNESCO sąrašuose esančių Lietuvos vertybių 
aktualizavimas“ įgyvendinimas. Su 
suinteresuotomis šalimis suderinto pasiūlymų 
rinkinio tolesnei veiklai aktualizuojant UNESCO 
sąrašuose esantį pasaulio paveldą rengimas. 
Tyrimas dėl UNESCO pridėtinės vertės 
(finansinės ir vertybinės) Lietuvai. Plati 
projekto sklaida. Daugiau apie projektą: 
http://kurklt.lt/projektai/kulturinio-turizmo-
skatinimas-lietuvoje-unesco-pasaulio-paveldo-
vertybiu-aktualizavimas/  

14. Ieva Nagytė Jaunųjų 
profesionalų 

2017-03-13– 
09-05 

Projekto „Kultūrinio turizmo skatinimas: 
UNESCO sąrašuose esančių Lietuvos vertybių 
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programos „Kurk 
Lietuvai“ projektų 
vadovė 
 

Stažuotė aktualizavimas“ įgyvendinimas. Su 
suinteresuotomis šalimis suderinto pasiūlymų 
rinkinio tolimesnei veiklai aktualizuojant 
UNESCO sąrašuose esantį Pasaulio paveldą 
rengimas. Tyrimas dėl UNESCO pridėtinės 
vertės (finansinės ir vertybinės) Lietuvai. Plati 
projekto sklaida. Daugiau apie projektą: 
http://kurklt.lt/projektai/kulturinio-turizmo-
skatinimas-lietuvoje-unesco-pasaulio-paveldo-
vertybiu-aktualizavimas/  
Pravestas seminaras Klaipėdoje „Tradicija 
bendruomenei ar bendruomenė tradicijai?“ 
Nacionalinės komisijos globotame projekte, 
Tarptautiniame nematerialaus kultūros 
paveldo festivalyje „Lauksnos“ 
Seminarų ciklas apie kinų kalbą ir kultūrą 
„Kinija: iš toli ir iš arti“ Nacionalinės komisijos 
galerijoje (https://www.15min.lt/pasaulis-
kiseneje/naujiena/kelioniu-pulsas/ketverius-
metus-kinijoje-gyvenusi-lietuve-griauna-
stereotipus-apie-rytu-milzine-637-824562?v3) 

15. Gabrielė 
Petrovičiūtė  

Strasbūro 
universiteto 
bakalaurantė 

2017-06-26– 
07-09 
Studijų 
praktika 

Dalyvauti projekte „UNESCO pasaulio paveldo 
kelionės Europai“, rengiamame UNESCO 
Pasaulio paveldo centro ir „National 
Geographic“, kurio tikslas – kurti unikalius 
kultūrinio paveldo turistinius maršrutus, 
siekiant didinti pasaulio paveldo žinomumą, 
plėsti kelionės vietas visoje Europos Sąjungoje 
įvairiomis temomis: „Karališkoji Europa“, 
„Senoji Europa“, „Romantiškoji Europa“ ir 
„Požeminė Europa“. Praktikantė parengė 
darbą, kuriame pristatomi įvairūs istorinio 
Vilniaus naratyvai, įspūdingiausios 
romantiškos istorijos ir legendos, 
atskleidžiančios miesto išskirtinę visuotinę 
vertę.  

16. Dovydas 
Malinauskas  

Vilniaus 
universiteto 
Istorijos 
fakultetas, 
paveldosaugos 
studijų II k. 
magistrantas  

2017-09-01– 
10-31 
Studijų 
praktika 

Rinkti ir apibendrinti archyvinius duomenis 
apie Lietuvos tarpukario architektus, 
studijavusius užsienyje; parengti 80-ties 
architektų dosjė, sąvadą ir ataskaitą.  

17.  Rasa 
Goštautaitė 

Viešosios 
politikos ir 
vadybos instituto 
jaunesnioji 
analitikė 

2017-09-27 – 
11-27 
Savanoriška 
veikla 

Pozityvių nematerialaus kultūros paveldo 
apsaugos politikos priemonių pavyzdžių 
Europoje santrauka  

 


