
LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS SEKRETORIATO  

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

I Plano formavimo principai 
 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato (toliau – Sekretoriatas) steigėjas yra Valstybė, 

2020 m. gegužės 20 d. Nr. 528 sprendimu Sekretoriato savininko teises ir pareigas įgyvendina 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (toliau – LRVK). Sekretoriatas savo veiklomis 

įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 

(toliau – LRVK SVP) 01-001 programos Efektyvus sprendimų priėmimas, funkcijų vykdymas ir 

pokyčių valdymas, 5 uždavinio Užtikrinti efektyvų Lietuvos dalyvavimą UNESCO veikloje, 1 

priemonę (01-001-11-05-01(TP) Užtikrinti efektyvų Lietuvos UNESCO komisijos darbą ir prisidėti 

prie rezultatyvaus atstovavimo Lietuvai UNESCO veikloje. 

 

Sekretoriatas, siekdamas įgyvendinti LRVK SVP tikslus ir uždavinius, atliepti Komisijos poreikius, 

plės veiklos kryptis. Per šiuos metus bus siekiama sustiprinti jau esamų veiklos krypčių koordinavimo, 

Lietuvos pozicijų UNESCO Vykdomosios Tarybos, UNESCO konvencijų ir programų valdymo 

organų sesijose ir susitikimuose formavimo pajėgumus, didesnį dėmesį skiriant UNESCO švietimo ir 

mokslo (gamtos mokslų, socialinių ir humanitarinių mokslų, dirbtinio intelekto etikos, atvirojo mokslo 

ir kt.) sritims. Kartu su 2021–2025 m. kadencijos Komisija bus toliau vystomos naujos veiklos kryptys 

ir pradėtas formuoti intelektinis potencialas joms atliepti.  

 

LRVK SVP numatyti tokie pagrindiniai Sekretoriato veiklos rodikliai: 

Stebėsenos 

rodiklio kodas 

Uždavinių, priemonių, stebėsenos rodiklių pavadinimai ir matavimo 

vienetai 

Stebėsenos rodiklių reikšmės 

Susijęs 

strateginio 

planavimo 

dokumentas 

(VPNĮP, 

NPP, PP) 

2021 

m. 

2022 

m. 

2023 

m. 

2024 

m.  

 
5 uždavinys: Užtikrinti efektyvų Lietuvos dalyvavimą UNESCO veikloje ir Lietuvos istorinę atmintį puoselėjančių projektų 

įgyvendinimą 

R-01-001-11-

05-01 

Įgyvendintų Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir jos Vykdomojo 

komiteto priimtų nutarimų dalis (procentai)  
80 85 90  90 

 

5 uždavinio 1 priemonė: Užtikrinti efektyvų Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos darbą ir prisidėti prie rezultatyvaus 

atstovavimo Lietuvai UNESCO veikloje 

P-01-001-11-

05-01-01 

Koordinuotų ir įvykdytų informacinių, edukacinių ir ekspertinių veiklų, 

susijusių su UNESCO konvencijų, rekomendacijų nuostatų, programų ir 

projektų tikslų įgyvendinimu Lietuvos Respublikoje, siekiant didinti UNESCO 

žinomumą ir įsitraukimą į UNESCO veiklas, skaičius (skaičius per metus) 

10 15 20 25 

 

 

 

Sekretoriatas prisideda prie šių aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 

nuostatų įgyvendinimo plano projektų įgyvendinimo: 

● Visiems prieinama gera mokykla ir šiuolaikinis ugdymo turinys (1.2); 

● Pasaulinio lygio mokslas (1.5); 

● Mokymuisi visą gyvenimą palanki sistema (1.9); 

● Kultūrinė diplomatija, valstybės įvaizdis ir tarptautiškumas. Tai, kuo turime didžiuotis (2.5); 

● Efektyvi paveldotvarka (2.6); 

● Informacinėms grėsmėms atspari visuomenė, laisva žiniasklaida, saugi interneto erdvė (2.7); 



● Gamtinio kapitalo apsauga ir tvarus naudojimas (6.4); 

● Lietuva – laisvės ir demokratijos plėtros centras (12.1). 

 

Sekretoriatas savo veikloje vadovaujasi šiais UNESCO strateginiais dokumentais ir Lietuvos 

nacionaliniais teisės aktais bei nutarimais: 

 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės 2020-10-21 

nutarimu Nr. 1163; 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės 

kanclerio 2020-06-30 įsakymu Nr. V-135; 

UNESCO Konstitucija, priimta 1945-11-16 Londone; 

Nacionalinių UNESCO komisijų chartija, patvirtinta UNESCO Generalinės konferencijos 20-oje 

sesijoje (20 C/Resolutions); 

UNESCO Vidutinės trukmės strategija 2022-2029 m. (41 C/4); 

UNESCO Programa ir biudžetu 2022-2025 m. (41 C/5). 

 

Įgyvendindamas metinį veiklos planą Sekretoriatas sieks užtikrinti efektyvų Lietuvos nacionalinės 

UNESCO komisijos darbą ir prisidės prie rezultatyvaus atstovavimo Lietuvai UNESCO veikloje, 

skatins Lietuvą pasinaudoti šios tarptautinės organizacijos sudaromomis galimybėmis. 

 

 

 

 

https://www.unesco.lt/images/M_images/nacionaliniu_unesco_komisiju_chartija.pdf


II Bendrosios veiklos 
 

Eil. 

nr. 

Veiklos/priemonės/ 

pavadinimas  

Veiklos/priemonės trumpas aprašymas Įvykdymo 

terminas 

Pagrindiniai 

partneriai, 

dalyvaujantys 

įgyvendinant veiklas 

1. Organizuoti Lietuvos 

nacionalinės UNESCO 

komisijos metines konferencijas 

Sekretoriatas, vadovaudamasis Lietuvos nacionalinės UNESCO 

komisijos nuostatais, 2 kartus per metus organizuoja nacionalinės 

UNESCO komisijos konferenciją, rengia konferencijos 

darbotvarkės klausimų medžiagą, protokolą. 

I-IV ketv. Komisija 

2. Organizuoti Lietuvos 

nacionalinės UNESCO 

komisijos Vykdomojo komiteto 

posėdžius 

Sekretoriatas, vadovaudamasis Lietuvos nacionalinės UNESCO 

komisijos nuostatais, 4 kartus per metus organizuoja komiteto 

posėdžius, rengia posėdžių darbotvarkės klausimų medžiagą ir 

protokolus.  

I-IV ketv. Komisijos Vykdomojo 

komiteto nariai 

3. Atstovauti Lietuvai UNESCO 

Vykdomosios tarybos 2021-

2025 metų laikotarpiu 

Sekretoriatas kartu su susijusiomis institucijomis ir ekspertais teikia 

siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų UNESCO 

Vykdomosios tarybos sesijose 

II-IV ketv. Komisija, Užsienio 

reikalų ministerija, 

susijusios institucijos, 

nevyriausybinės 

organizacijos (toliau – 

NVO), ekspertai 

4. Atstovauti Lietuvai 7-jame 

tarpregioniniame nacionalinių 

UNESCO komisijų susitikime 

Nacionalinės UNESCO komisijos generalinis sekretorius dalyvauja 

kasmetiniame tarpregioniniame UNESCO valstybių narių 

nacionalinių komisijų susitikime, svarsto aktualius šaliai nariai 

klausimus, dalinasi gerąja patirtimi, informacija, planais.  

II ketv. 

 

Komisija, ekspertai 

5. Rengti atsakymus ir/ar 

koordinuoti jų teikimą 

UNESCO inicijuotiems 

klausimynams, apžvalgoms, 

apklausoms 

Atsakymų į UNESCO inicijuotus klausimynus, rengiamas 

apžvalgas parengimas ir/arba koordinavimas. 

I-IV ketv. Susijusios institucijos, 

NVO 

6. Rengti Komisijos veiklos 

ataskaitas ir teikti UNESCO 

organizacijai 

Parengiamos ir teikiamos Komisijos veiklos ataskaitos (metinė ir 

kt. pagal poreikį) UNESCO šalių narių bendroms ataskaitoms ir 

leidiniams. 

I-IV ketv. Komisija 

7. Viešinti galimybes Lietuvos 

institucijoms dalyvauti 

UNESCO programose ir kitose 

priemonėse 

Sukurti UNESCO teikiamų galimybių Lietuvos institucijoms 

viešinimo planą ir pradėti jo įgyvendinimą. 

III-IV ketv. Atstovybė, 

Ministerijos, NVO 



8. Prisidėti ieškant galimybių 

plėsti veiklos kryptis UNESCO 

veiklos srityse   

Vystyti galimų naujų veiklos krypčių poreikį, sudarant jų 

įgyvendinimui būtinas sąlygas. 

I – IV ketv. Komisija 

9. Pradėti rengti ilgalaikę 

Nacionalinės UNESCO 

komisijos sekretoriato strategiją 

Nacionalinei UNESCO komisijai nusistačius ilgalaikius tikslus, 

pradėti rengti ilgalaikę Sekretoriato strategiją. 

IV ketv. Komisija 

  

 

III Kultūros ir paveldo sričių veiklos 

 
Veiklų reglamentavimas: 

 

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl 2003 m. konvencijos ratifikavimo 2004 12 09 Nr. X-37; 

Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymas 2007 11 20 Nr. X-1334; 

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl 1954 m. Hagos konvencijos ratifikavimo 1998-03-17 Nr. VIII-664; 

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl 1954 m. Hagos konvencijos 1999 m. Antrojo protokolo ratifikavimo 2001-11-13 Nr. IX-594; 

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl 1970 m. konvencijos ratifikavimo 1998-03-17 Nr. VIII-665; 

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos ratifikavimo, 2006-03-30, X-539. 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, 1994-12-22, LRS I-733. 

Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija (1972), įsigaliojo 1992-06-30; 

Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija (2001), įsigaliojo 2009-01-02 

ir kitais poįstatyminiais aktais. 

 

UNESCO Vidutinės trukmės strategija 41 C/4( Medium-Term Strategy for 2022-2029, 41 C/4), 3 strateginis tikslas („Ugdyti įtraukią, 

teisingą ir taikią visuomenę, skatinant raiškos laisvę, kultūros įvairovę, globalų pilietiškumą ir saugant paveldą“). 

UNESCO Programa ir biudžetas 41 C/5 (Programme and budget for 2022-2025, 41 C/5), IV programa „Kultūra“ogra  

 

 

Eil. 

nr. 

Veiklos/priemonės/ 

pavadinimas  

Veiklos/priemonės trumpas aprašymas Įvykdymo 

terminas 

Pagrindiniai 

partneriai, 

dalyvaujantys 

įgyvendinant veiklas  

1. Atstovauti  Lietuvai UNESCO 

kultūros ir paveldo srities 

konvencijų sesijose 

Sekretoriatas rengia ir pristato pasisakymus sesijose, rengia 

ataskaitas, informuoja susijusias organizacijas apie priimtus 

sprendimus, teikia siūlymus Lietuvos institucijoms dėl Konvencijų 

įgyvendinimo, vykdo pateiktų siūlymų įgyvendinimo priežiūrą: 

I - IV ketv. 

 

 

 

Kultūros Ministerija, 

Atstovybė, Lietuvos 

nacionalinis kultūros 

centras, Krašto 



- UNESCO Konvencijos dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir 

skatinimo Tarpvyriausybinio komiteto 15-oji sesija; 

- UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo konvencijos 

Tarpvyriausybinio komiteto 17-oji/18-oji sesija, įskaitant neeilinę 

sesiją bei atviros daugiašalės ekspertų grupės susitikimus 

(nepatvirtintos datos) ir Generalinės Asamblėjos 9-oji sesija; 

- UNESCO Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir 

nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos  

(1970 m.)  Tarpvyriausybinio komiteto 23-oji sesija (2022 m., 

gegužės mėn); 

- UNESCO Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu 

(Hagos) konvencijos 1999 Antrojo protokolo komiteto 17-oji sesija; 

- 45-oji UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesija (2022 m., 

birželio 19-30 d.). 

apsaugos ministerija, 

Aplinkos ministerija, 

Užsienio reikalų 

ministerija, Kultūros 

paveldo 

departamentas prie  

Kultūros ministerijos, 

Lietuvos kino centras, 

NVO, kultūros centrai 

ir kt. 

 

2. Parengti ir pateikti UNESCO 

Konvencijų periodines ataskaitas 

Dalyvavimas atliekant Konvencijos įgyvendinimo stebėseną ir 

rengiant bei pateikiant periodinių ataskaitų projektus:  

-UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo Konvencijos 

įgyvendinimo periodinės ataskaitos parengimas ir pateikimas 

UNESCO, rekomendacijų dėl Konvencijos įgyvendinimo rengimas; 

 

- UNESCO pasaulio paveldo vertybių Vilniaus istorinio centro, 

Kernavės archeologinės vietovės III ciklo periodinių ataskaitų 

parengimas (2022 m.) ir pateikimas. 

I ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

III-IV ketv. 

Kultūros ministerija, 

Lietuvos nacionalinis 

kultūros centras, 

Kultūros ministerijos 

sudaryta Darbo grupė 

 

Kultūros ministerija, 

Vilniaus m. 

savivaldybė, 

Valstybinio Kernavės 

kultūrinio rezervato 

direkcija ir kt. 

3. Kartu su kitomis atsakingomis 

institucijomis koordinuoti Kauno 

modernizmo įrašymo į 

UNESCO Pasaulio paveldo 

sąrašą procesą 

Informacijos koordinavimas, tarptautinis paramos telkimas, 

komunikacinė sklaida, informacijos teikimas, viešinimas, siekiant 

vertybę įrašyti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.  

 

I-III ketv. Kultūros ministerija, 

Užsienio reikalų 

ministerija, Kauno m. 

savivaldybė 

4. Rengti naujas Lietuvos vertybių 

kandidatūrų UNESCO 

nematerialaus kultūros paveldo  

sąrašams nominacijas, stiprinti 

Lietuvos vertybių sklaidą 

- Šiaudinių sodų tradicijos nominacinės paraiškos rengimas ir 

teikimas UNESCO.  

- Verbų tradicijų, Kūčių papročių, Tradicinių šokių klubų judėjimo 

paraiškų, komunikacijos priemonių rengimas UNESCO. 

 

I-IV ketv.  Kultūros ministerija, 

Lietuvos nacionalinis 

kultūros centras, 

Vilniaus etninės 

kultūros centras 



Šiaurės ir Baltijos šalių 

nematerialaus kultūros paveldo 

išsaugojimo gerųjų praktikų 

portale, kt. informacijos 

priemonėse 

- Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo gerųjų praktikų 

kandidatūrų sklaida Šiaurės ir Baltijos šalių nematerialaus kultūros 

paveldo gerųjų praktikų portale; leidinyje „≠HeritageAlive“. 

 

 

5. Prisidėti prie UNESCO ir 

Lietuvos 2023 m. minimos 

sukakties sklaidos programos 

Vilniaus miesto paminėjimo 700-ųjų metų (UNESCO 

sukakties) (2023) komunikacijos priemonių, logotipo sklaida.  

 

I-IV ketv. Vilniaus m. 

savivaldybė, 

Atstovybė 

6. Dalyvauti ekspertinėse ir 

patariamosiose institucijose, 

darbo grupėse ar komisijose, 

teikiant pasiūlymus, ekspertines 

išvadas ir vertinimus, siekiant 

stiprinti UNESCO tikslų ir 

programų įgyvendinimą 

Lietuvoje 

Dalyvavimas ekspertinėse ir patariamosiose institucijose, darbo 

grupėse, tarybose, komisijose, teikiant pasiūlymus ir ekspertines 

išvadas dėl UNESCO konvencijų, rekomendacijų ir programų 

įgyvendinimo Lietuvoje: 

– Kultūros ir meno taryba (Kultūros ministerija); 

- Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo taryba 

(Kultūros ministerija);  

- Darbo grupė UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos 

konvencijos įgyvendinimui užtikrinti (Kultūros ministerija); 

- Darbo grupė dėl Šiaudinių sodų paraiškos UNESCO rengimo 

(Lietuvos nacionalinis kultūros centras) 

- Lietuvos nacionalinio nematerialaus kultūros paveldo vertybių 

sąvado ekspertų komisija (Lietuvos nacionalinis kultūros centras);  

- Šiaurės šalių ir Baltijos valstybių nematerialaus kultūros paveldo 

tinklo ir gerųjų praktikų portalo redakcinė grupė (Norvegijos amatų 

institutas); 

- Šiaurės šalių ir Baltijos valstybių projekto „LIVIND“ priežiūros 

grupė (Suomijos paveldo agentūra); 

- Dainų švenčių nacionalinė komisija (Kultūros ministerija); 

- darbo grupė dėl Pasaulio paveldo konvencijos nuostatų 

integravimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę; 

 - darbo grupė dėl Pasaulio paveldo vertybių valdymo planų 

parengimo; 

- Priežiūros grupė dėl Kauno modernizmo architektūros  

paraiškos parengimo įrašymui į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą;  

- Ekspertų grupė dėl Kauno modernizmo architektūros  

paraiškos parengimo įrašymui į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. 

I-IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-IV ketv. 

NVO ir susijusios  

valstybinės įstaigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros ministerija, 

kitos susijusios 

paveldo institucijos  

 

7. Viešinti UNESCO veiklas Dalyvavimas tarptautiniuose iniciatyvose ir organizavimas III-IV ketv. Kultūros ministerija, 



dalyvaujant ir organizuojant 

viešuosius renginius, 

konferencijas, seminarus 

nacionalinio renginio, skirto 50-ties metų Pasaulio paveldo 

konvencijos sukakties ir / arba 30 metų Pasaulio paveldo 

konvencijos Lietuvos prisijungimo  minėjimui. 

Aplinkos ministerija 

 

8. Atnaujinti ir autentifikuoti 2003 

m. UNESCO Nematerialaus 

kultūros paveldo apsaugos 

konvencijos vertimą į lietuvių 

kalbą, vykdyti sklaidą 

Atnaujinto vertimo projekto, pastabų derinimas su atsakingomis už 

autentifikavimo procedūras institucijomis, galutinio atnaujinto 

Konvencijos teksto sklaida. 

I-IV ketv. Kultūros ministerija, 

Užsienio reikalų 

ministerija 

9. Stiprinti tinklaveiką ir 

bendradarbiavimą su Šiaurės 

šalimis nematerialaus kultūros 

paveldo srityje, dalyvauti 

daugiašaliame projekte 

„LIVIND“ 

Suomijos Švietimo ir kultūros ministerijos inicijuoto projekto 

„LIVIND“ koordinavimas Lietuvoje: 

-  vaizdo konferencijos, skirtos Lietuvos kultūros centrams ir 

nevyriausybinėms organizacijoms darnaus vystymosi tema 

organizavimas; 

- nevyriausybinio pilotinio projekto darnaus vystymosi tema 

koordinavimas. 

I-IV ketv. Lietuvos nacionalinis 

kultūros centras, 

NVO 

10. Inicijuoti ir prisidėti 

organizuojant tarptautinės džiazo 

dienos minėjimą 

Tarptautinės džiazo dienos atidarymo renginio „Džiazo priešpiečiai“ 

inicijavimas ir organizavimas. 

II ketv. 

 

Lietuvos džiazo 

federacija, LRT 

Klasika 

11. Vykdyti edukacinę veiklą ir 

informacinę sklaidą apie 

UNESCO organizaciją, jos 

programas, Lietuvos vertybes 

UNESCO sąrašuose 

Organizuoti interaktyvios parodos „Lietuvos vertybės UNESCO 

sąrašuose ir registruose“ eksponavimo maršrutą  po Lietuvos 

bibliotekas, dalyvauti parodos atidarymo renginiuose ir 

edukaciniuose užsiėmimuose. 

I-IV ketv. Lietuvos bibliotekų 

tinklas, UNESCO 

ASPnet tinklas 

 

 

III Švietimo ir mokslo sričių veiklos 
 

Veiklų reglamentavimas: 

 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas 2016-06-29 Nr.: XI-242; 

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas 2011-09-01 Nr.: VIII-450; 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 2011-07-01 Nr.: XI-1281; 

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas 2010-04-27 Nr.: VIII-822. 

 

UNESCO Programa ir biudžetas 41 C/5, Švietimo programa 



UNESCO Vidutinės trukmės strategija 2022-2029 m. (41 C/4), 1 strateginis tikslas („Užtikrinti kokybišką, teisingą ir įtraukų švietimą 

ir skatinti mokymosi visą gyvenimą galimybes visiems, siekiant, be kitų tikslų, sumažinti nelygybes ir kurti besimokančias ir 

kūrybiškas visuomenes, ypatingai skaitmeninėje eroje”). 

 

UNESCO Programa ir biudžetas 41 C/5,  Gamtos mokslų programa.  

UNESCO Programa ir biudžetas 41 C/5,  Socialinių ir humanitarinių mokslų programa.  

UNESCO Vidutinės trukmės strategija 41 C/4 (Medium-Term Strategy for 2022-2029, 41 C/4),  2 strateginis tikslas („Kurti darnias 

visuomenes ir saugoti aplinką, pasitelkiant mokslą, technologijas, inovacijas ir gamtos paveldą“) ir 4 strateginis tikslas  („Kuriant ir 

skleidžiant žinias, įgūdžius ir etinius standartus, kurti žmonijai tarnaujančią technologinę aplinką“). 

 

Eil. 

nr. 

Veiklos/priemonės/ 

pavadinimas  

Veiklos/priemonės trumpas aprašymas Įvykdymo 

terminas  

Pagrindiniai 

partneriai, 

dalyvaujantys 

įgyvendinant veiklas  

 ŠVIETIMAS 

1. Koordinuoti UNESCO švietimo 

konvencijų ir rekomendacijų 

įgyvendinimą 

- Įvertinti UNESCO Rekomendacijos dėl atvirųjų švietimo 

išteklių nuostatų taikymo Lietuvoje situaciją ir pateikti pirmąją 

periodinę ataskaitą. Išversti rekomendaciją į lietuvių kalbą, 

vertimą autentifikuoti bei viešai paskelbti;  

- dalyvauti konsultacijose dėl 1974 m. Rekomendacijos dėl 

švietimo tarptautiniam supratimui, bendradarbiavimui ir taikai 

bei švietimo žmogaus teisių ir fundamentaliųjų laisvių srityse 

atnaujinimo; 

- stebėti kitų švietimo srities konvencijų ir rekomendacijų 

įgyvendinimą Lietuvoje; dalyvauti diskusijose, tarptautiniuose 

renginiuose ir konsultacijose dėl jų nuostatų diegimo 

nacionalinėse strategijose; teikti informaciją UNESCO 

atliekamoms apklausoms ir klausimynams. 

I-IV ketv. Komisija,  

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija, 

Nacionalinė švietimo 

agentūra,  

Vytauto Didžiojo 

Universitetas 

2. Koordinuoti UNESCO 

Asocijuotųjų mokyklų tinklo 

(ASPnet) veiklą Lietuvoje 

 

- Atnaujinti tinklo narių sudėtį – atnaujinti nuostatas, paskelbti 

naują kvietimą, atlikti atranką, pasirašyti bendradarbiavimo 

sutartis;  

- sustiprinti tinklo veiklą ir mokyklų pasitenkinimą dalyvavimu 

jame, organizuojant reguliarius koordinatorių susitikimus, 

suteikiant naujos metodinės medžiagos ir naujų dalyvavimo 

UNESCO iniciatyvose galimybių.    

I-IV ketv. Komisija 

3.  Organizuoti diskusijas įtraukiojo Organizuoti informacinius renginius ir diskusijas žmogaus teises I-IV ketv. Komisija,  



švietimo tema užtikrinančio įtraukiojo švietimo tema pasitelkiant UNESCO gaires, 

siekiant sustiprinti švietimo bendruomenės sąmoningumą, žinias ir 

įgūdžius šioje srityje, rengiantis pokyčiams mokyklose nuo 2024 

metų, susijusiems su Švietimo įstatymo pakeitimu. Vystyti 

bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, 

atstovaujančiomis asmenų su negalia interesus, ir atitinkamų sričių 

ekspertais. Dalyvauti susijusiose nacionalinėse ir tarptautinėse 

konsultacijose, renginiuose.  

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija, 

Nacionalinė švietimo 

agentūra,  

nevyriausybinės 

organizacijos  

 

4.  Parengti rekomendacijas dėl 

klimato kaitos švietimo  

Parengti rekomendacijas Švietimo ministerijai dėl klimato kaitos 

švietimo diegimo į bendrąsias programas, pasitelkiant UNESCO 

atliktus tarptautinius tyrimus ir gaires dėl klimato kaitos švietimo, 

taip pat bendradarbiaujant su suinteresuotomis institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis ir jaunimo atstovais. 

I-IV ketv. Komisija,  

Aplinkos ministerija,  

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija, 

aplinkosauginės ir 

jaunimo organizacijos 

5.  Vykdyti „Vietokūra, vaikai ir 

paveldas“ dvišalio 

bendradarbiavimo veiklą 

Su veiklą EEA Grants lėšomis finansuojančiomis institucijomis ir 

partneriais suderinti techninius ir finansinius projekto aspektus. 

Įgyvendinti pirmąją dalį dviejų metų trukmės (2022-2023 m) 

projekto (renginiai, kūrybinės dirbtuvės, metodologijos rengimas, 

pilotavimas ir kt.). Šiomis veiklomis prisidėti prie mokytojų 

kompetencijų, reikalingų ugdyti moksleivių sąmoningumą 

gyvenamosios aplinkos ir paveldo atžvilgiu, stiprinimo.  

I-IV ketv. Kultūros ministerija,  

organizacija „XWhy. 

Supratimo agentūra“,  

CPVA, Norvegijos 

kultūros paveldo 

direktoratas, 

UNESCO ASPnet 

tinklas 

6. Stiprinti bendradarbiavimą su 

jaunimu 

Pagerinti jaunimo galimybes dalyvauti su švietimu susijusių 

klausimų nagrinėjime ir sprendimuose, jaunus žmones ir/ar jaunimą 

atstovaujančius asmenis įtraukiant į UNESCO komisijos 

organizuojamas diskusijas ir kitas veiklas. 

I-IV ketv. Komisija,  

Lietuvos jaunimo 

organizacijų taryba 

 

MOKSLAS 

 

7. Stiprinti Lietuvos atstovavimą 

UNESCO tarptautinėse mokslo 

programose 

 

Dalyvauti UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ Tarptautinės 

koordinavimo tarybos 34-ojoje, Tarptautinės hidrologijos 

programos koordinavimo tarybos 25-ojoje ir Tarptautinės 

geomokslų  ir geoparkų programos Pasaulinės geoparkų  tarybos 7-

ojoje sesijose ir  valstybių narių susitikimuose, esant poreikiui rengti 

ir teikti pozicijas bei ataskaitas, apie priimtus sprendimus 

informuoti susijusias institucijas. 

I-IV ketv. Lietuvos 

hidrometeorologijos 

tarnyba, Žuvinto 

biosferos rezervato 

direkcija, Valstybinė 

saugomų teritorijų 

tarnyba, Lietuvos 



geologijos tarnyba 

8. Inicijuoti UNESCO 

Rekomendacijos dėl dirbtinio 

intelekto etikos įtraukimą į 

Lietuvos politikos strateginio 

planavimo veiklas  

- Rekomendacijos dėl dirbtinio intelekto etikos, kuri buvo 

patvirtinta UNESCO Generalinės konferencijos 41-osios sesijos 

metu, vertimas į lietuvių kalbą, mokslinė redakcija, maketo 

parengimas ir viešinimas; 

- Informacinio seminaro valstybės valdymo ir mokslo institucijų 

darbuotojams, kurio metu pristatyta Rekomendacija ir jos turinys, 

organizavimas. 

I-II ketv. 

 

 

Komisija, Lietuvos 

dirbtinio intelekto 

asociacija, Lietuvos 

mokslo taryba, 

universitetai ir mokslo 

centrai/institutai  

9.  Organizuoti Nacionalinį forumą, 

skirtą pristatyti UNESCO 

Rekomendacijos dėl dirbtinio 

intelekto etikos keliamą 

problematiką ir skatinti 

visuomenės diskusijas  

Strateginių partnerių paieška, nacionalinio forumo organizavimas ir 

renginio viešinimo veiklų koordinavimas.  

III-IV ketv. Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija, 

Ekonomikos ir inovacijų 

ministerija, Lietuvos 

dirbtinio intelekto 

asociacija, Lietuvos 

mokslo taryba, 

universitetai, Atstovybė  

10. Didinti UNESCO 

Rekomendacijos dėl atvirojo 

mokslo žinomumą Lietuvoje 

Rekomendacijos dėl atvirojo mokslo, kuri buvo patvirtinta 

UNESCO Generalinės konferencijos 41-osios sesijos metu, vertimas 

į lietuvių kalbą, mokslinė redakcija, maketo parengimas ir 

viešinimas. 

III-IV ketv. Komisija, Švietimo, 

mokslo ir sporto 

ministerija, Lietuvos 

mokslo taryba, 

universitetai, mokslo 

centrai/institutai 

11. Užtikrinti UNESCO programos 

„Žmogus ir biosfera“ 

Nacionalinio komiteto darbo 

organizavimą 

Patvirtinti Nacionalinio komiteto narių sudėtį, organizuoti komiteto 

darbo posėdžius ir parengti komiteto 4 metų veiklos plano projektą 

siekiant geresnio programos tikslų įgyvendinimo Lietuvoje. 

I-IV ketv. Komisija, Aplinkos 

ministerija, Žuvinto 

biosferos rezervatas, 

Lietuvos saugomų 

teritorijų tarnyba, 

Lietuvos mokslo taryba, 

universitetai, mokslo ir 

tyrimų institutai 

12. Koordinuoti UNESCO - L‘Oreal 

programą „Mokslas moterims“ 

 

Baltijos UNESCO ir L‘Oreal stipendijų programos įgyvendinimo 

koordinavimas, programos įgyvendinimo veiksmų ir komunikacijos 

plano atnaujinimas, programos viešinimas Lietuvoje. 

I-IV ketv. Lietuvos mokslų 

akademija, Komisija 

13. Inicijuoti Lietuvos galimybių 

teikti vietovę UNESCO 

Tarptautinės programos Geoparkų tinklas suinteresuotų institucijų 

pasitarimo organizavimas dėl Lietuvos dalyvavimo UNESCO 

I-IV ketv.  Aplinkos ministerija, 

Žuvinto biosferos 



Geoparkų tinklui vertinimą ir 

koordinuoti parengiamuosius 

darbus  

geoparkų programoje galimybių įvertinimo (Akmenės geoparkas).  rezervatas, Lietuvos 

saugomų teritorijų 

tarnyba, Lietuvos 

geologijos tarnyba, 

Komisija 

 

IV Komunikacijos ir informacijos srities veiklos 
 

Veiklų reglamentavimas:  

 

UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinio komiteto nuostatai, 2015-01-16 Lietuvos nacionalinės UNESCO 

komisijos Vykdomojo komiteto nutarimas Nr. 1 UK-1; 

UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinio registro nuostatai, 2020-12-03 Lietuvos nacionalinės UNESCO 

komisijos Vykdomojo komiteto nutarimas Nr. 1UK-2; 

UNESCO rekomendacija dėl dokumentinio paveldo, įskaitant skaitmeninį, išsaugojimo ir prieigos, 2015-11-11  (38 C/24); 

 

UNESCO Programa ir biudžetas 2022-2025, 41 C/5, Komunikacijos ir informacijos programa; 

UNESCO Vidutinės trukmės strategija 2022-2029, 41 C/4, 4 strateginis tikslas. 

 

 

Eil. 

nr. 

Veiklos/priemonės/ 

pavadinimas  

Veiklos/priemonės trumpas aprašymas Įvykdymo 

terminas  

 Pagrindiniai partneriai, 

dalyvaujantys 

įgyvendinant veiklas 

1. Atstovauti Lietuvai arba stebėti 

UNESCO programos 

„Informacija visiems“ (IFAP) ir 

Tarptautinės komunikacijos 

vystymo programos (IPDC) 

Tarpvyriausybinių  tarybų ir 

biurų sesijas bei susitikimus. 

Dalyvavimas IFAP ir IPDC programų Tarpvyriausybinių tarybų ir 

biurų sesijose bei valstybių narių susitikimuose (Lietuva yra IPDC 

tarybos narė), Lietuvos pozicijų rengimas ir pristatymas, ataskaitų 

rengimas ir teikimas.  

 

II-IV ketv. 

 

Užsienio reikalų 

ministerija, Lietuvos 

žurnalistų sąjunga 

 

2. Koordinuoti plataus masto 

interneto vystymo Lietuvoje 

tyrimo inicijavimą, taikant 

UNESCO informacijos ir 

komunikacijos sektoriaus 

parengtą Interneto universalumo 

Plataus masto interneto vystymo Lietuvoje tyrimo inicijavimas. Šis 

tyrimas atliekamas pagal metodiką, skirtą įvertinti interneto 

universalumo rodiklius (indikatorius). Jie sudaryti atsižvelgiant į 

keturis pagrindinius R-O-A-M principus (Rights; Open; Accessible 

to all; Multistakeholder participation): interneto plėtra turi būti 

vykdoma atsižvelgiant į žmogaus teises, jis turi būti atviras, 

I-IV ketv. 

 

Ekonomikos ir inovacijų 

ministerija, Informacinės 

visuomenės plėtros 

komitetas 



rodiklių (indikatorių) vertinimo 

metodiką 

prieinamas visiems, taip pat turi būti užtikrintas visų suinteresuotų 

šalių dalyvavimas.  

3. Užtikrinti UNESCO programos 

„Pasaulio atmintis“ (MoW) 

Lietuvos nacionalinio registro 

objektų skaitmeninimą ir 

viešinimą 

- Nacionalinio registro „Pasaulio atmintis“ objektų 

skaitmeninimo ir informacijos apie juos paskelbimo 

Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portale 

www.epaveldas.lt ir Europos kultūros paveldo skaitmeninėje 

platformoje EUROPEANA koordinavimas; 

- Leidinio „Fiksuoti istoriją. Lietuvos dokumentinis paveldas, 

įrašytas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ 

tarptautinį ir nacionalinį registrus“, skirto programos 30-

mečiui,  parengimas ir viešinimas; 

- Interneto žiniasklaidoje periodiškai 

publikuojamos „Lietuvos dokumentinio paveldo istorijos“. 

I-IV ketv. 

 

 

Nacionalinis komitetas 

„Pasaulio atmintis“ prie 

Lietuvos nacionalinės 

UNESCO komisijos, 

Kultūros ministerija, 

Lietuvos nacionalinė 

Martyno Mažvydo 

biblioteka,  Lietuvos 

skaitmeninimo centrai, 

Lietuvos atminties 

institucijos 

4. Rengti atnaujintas tarptautines 

paraiškas 

Tarptautinių atnaujintų paraiškų „Laiškai iš Sibiro ant beržo tošies" 

(Lietuva, Latvija, Estija ir kt. šalys) ir „Žano Emanuelio Žilibero 

herbariumas" (Lietuva, Ukraina) rengimas teikimui į UNESCO 

tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“. 

I-IV ketv. 

 

Nacionalinis komitetas 

„Pasaulio atmintis" prie 

Lietuvos nacionalinės 

UNESCO komisijos, 

Lietuvos ir užsienio šalių 

atminties institucijos, 

tarptautiniai ekspertai 

5. Atnaujinti UNESCO programos 

„Pasaulio atmintis“ Lietuvos 

nacionalinio registro nuostatus. 

Registro nuostatų atnaujinimas, atsižvelgiant į Nacionalinio 

komiteto „Pasaulio atmintis“ pasiūlymą numatyti apribojimus 

Registro objektų savininkams (privatiems asmenims), draudžiančius 

negrąžinamai išvežti iš Lietuvos į Registrą įtrauktus objektus. 

 

I-IV ketv. 

 

Nacionalinis komitetas 

„Pasaulio atmintis" prie 

Lietuvos nacionalinės 

UNESCO komisijos, 

KPD specialistai 

6. Organizuoti filmų peržiūras-

diskusijas medijų ir informacinio 

raštingumo, dezinformacijos, 

melagienų, žurnalistų saugumo, 

persekiojimo lyties ar rasės 

pagrindu temomis. 

Filmų-diskusijų aktualiomis Komunikacijos ir informacijos 

sektoriaus temomis organizavimas: dalyviai - VDU Medijų ir 

informacinio raštingumo įtraukiai žinių visuomenei katedros, JAV 

ambasados Lietuvoje atstovai, kiti specialistai; auditorija – Lietuvos 

ASPnet mokyklų tinklo vyresniųjų kl. moksleiviai, pedagogai, 

jaunesniųjų kursų studentai. 

III-IV ketv. VDU Medijų ir 

informacinio raštingumo 

įtraukiai žinių visuomenei 

katedra 

(UNESCO/UNITWIN 

nare), JAV ambasada 

Lietuvoje, Nacionalinė 

Martyno Mažvydo 

biblioteka 

7. Dalyvauti VU Komunikacijos 

fakulteto Kūrybos 

Dalyvavimas VU Komunikacijos fakulteto Kūrybos komunikacijos 

programos atnaujinimo komiteto darbe, ekspertinių siūlymų 

I-IV ketv. 

 

VU Komunikacijos 

fakulteto vadovybė,  



komunikacijos programos 

atnaujinimo komiteto darbe 

 

teikimas. Žurnalistikos ir medijų 

tyrimų centro vedėjas,  

partnerystės docentai, 

lektoriai, Nacionalinės 

kūrybinių ir kultūrinių 

industrijų asociacijos 

vadovas  

8. Skatinti skaitmeninį raštingumą 

Lietuvoje 

Dalyvavimas „Samsung“ skaitmeninių mokymų programos 8-11 kl. 

Baltijos šalių moksleiviams projekte, projekto viešinimas, darbas 

projekto konkurso vertinimo komisijoje.  

 

III-IV ketv. Samsung Electronics 

Baltics SIA atstovybė 

"Samsung Electronics 

Lithuania", UAB 

„Publicum“, ir kt. 

 


