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Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato veiklos 2021 m.  

ATASKAITA 

 

Turinys: 

1. UNESCO valdymo organai, konvencijos, rekomendacijos ir programos 

2. UNESCO klausimynai, tyrimai, ataskaitos 

3. Renginiai, posėdžiai, susitikimai ir kita veikla, susijusi su Komisijos ir Sekretoriato 

veikla, UNESCO programų įgyvendinimu ir viešinimu 

4. Sekretoriato įgyvendinami projektai 

5. Komisijos suteiktas patronažas. Kita informacija       

Sutrumpinimai: 

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija – Komisija 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas – Sekretoriatas 

Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie UNESCO – Nuolatinė atstovybė  

 

Valstybės biudžeto asignavimai Sekretoriatui, personalo valdymas, patalpos 

 

Nuo 2020 m. liepos 1 d. Sekretoriatas pavaldus LR Vyriausybės kanceliarijai, kuri yra 

Sekretoriato asignavimų valdytoja. 2021 m. iš valstybės biudžeto Sekretoriatui buvo skirta 217 

tūkst. Eur. Vadovaudamasis 2021-02-15 Vyriausybės kanclerio įsakymo Nr. V-25 „Dėl biudžeto 

planavimo ir valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 11 punktu, Sekretoriatas LR Vyriausybės 

kanceliarijai gegužės 10 d. pateikė valstybės biudžeto asignavimų poreikį ateinantiems trejiems 

2022-2024 metams, prašant padidinti 2022 m. Sekretoriato biudžeto asignavimus 244 tūkst. Eur, 

2023 m. – 197 tūkst. Eur, o 2024 m. – 198 tūkst. Eur. Buvo prašoma padidinti darbo užmokesčio 

fondą, siekiant patvirtinti pilną Švietimo programų vadovo etatą, sudarant galimybę 

darbuotojams mokėti kintamąją darbo užmokesčio dalį, kuri nėra mokama, taip pat skirti lėšas 

įstaigos veiklai ir veiklos viešinimui, ekspertų paslaugų įsigijimui bei ekspertų patirtų išlaidų 

kompensavimui, ir ilgalaikiam turtui įsigyti. Atsižvelgiant į Sekretoriato poreikius 2022 metams 

sąmata padidinta iki 321 tūkst. Eur (žr. 1 ir 2 lenteles). 

1 lentelė 

Valstybės biudžeto 

asignavimai Sekretoriatui 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 2022 

planuojama 

Darbo užmokestis*  111,0 153,0 167,0 167,0 240,0 

Soc. draudimo įmokos** 33,8 2,2 2,4 3,0 4,0 

Kitos prekės ir paslaugos*** 48,2 47,8 47,6 47,0 77,0 

Sąmatos suma tūkst. EUR  193,0 203,0 217,0 217,0 321,0 

 

2021 m. Sekretoriate buvo šios pareigybės (9 darbuotojai): Sekretoriato generalinis 

sekretorius, generalinio sekretoriaus padėjėjas, finansų valdymo specialistas, švietimo programų 

vadovas, mokslo programų vadovas, kultūros programų vadovas, paveldo programų vadovas, 

komunikacijos programų vadovas ir valytojas.  

Vyriausybės kanceliarijai priėmus sprendimą perimti Lietuvos nacionalinės UNESCO 

komisijos sekretoriato valdytojo teises, Sekretoriatui buvo pavesta buhalterinės apskaitos 

funkcijas perduoti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui. Sekretoriatui buvo paliktas 

vyriausiojo buhalterio etatas, tačiau pareigybė buvo pervadinta į finansų valdymo specialisto. 

Nuo 2021 m. Sekretoriatas, atsižvelgdamas į poreikius ir galimybes, finansų valdymo specialisto 

etatą sumažino iki 0,5, o laisvas 0,5 etatas buvo skirtas naujai pareigybei – švietimo programų 

vadovui. Nuo 2022 m. patvirtintas pilnas švietimo programų vadovo etatas. 
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2 lentelė 

Kitos prekės ir paslaugos*** 

 
2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 2022 

planuojama 

Ryšių paslaugos 2,0 2,2 1,7 1,1 1,0 

Kitos prekės 5,2 5,2    

Komandiruotės 10 11 12 10 12 

Patalpų nuoma 20,3 20,3 20,3 20,3 20,0 

Kvalifikacijos kėlimo paslaugos     1,0 

Ekspertų paslaugos     2,0 

Komunalinės paslaugos 4,0 3,5 2,6 2,5 3,0 

Kitos prekės ir paslaugos 6,5 10,8 11,0 13,1 29,0 

Ilgalaikio turto įsigijimas     9,0 
 

*Darbo užmokesčio fondas – nuo 2020 m. lėšos darbo užmokesčiui padidintos dėl padidėjusio pareiginės 

algos bazinio dydžio pasikeitus minimalios algos dydžiui, taip pat įgyvendinant Vyriausybės programos nuostatą 

didinti kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokestį. Nuo 2022 m. darbo užmokesčio fondas padidintas atsižvelgiant 

į tai, kad patvirtintas pilnas etatas švietimo programų vadovui ir numatyta programų vadovams bei generalinio 

sekretoriaus padėjėjui mokėti kintamąsias darbo užmokesčio dalis. 

**Socialinio draudimo įmokos didėja atitinkamai didėjant darbo užmokesčio fondui.  

***Kitų prekių ir paslaugų išlaidas Sekretoriatas paskirsto savo nuožiūra, iš šių lėšų apmokamos ryšių 

paslaugos, kanceliarinės, ūkio prekės (kitos prekės), komandiruotės (Sekretoriato darbuotojų komandiruočių 

išlaidos), patalpų nuoma, komunalinės paslaugos, kompiuterių priežiūra, pastatų priežiūra ir draudimas, priešgaisrinė 

ir nežinybinė apsauga, reprezentacinės paslaugos, smulkios ekspertinės ir kitos paslaugos. 

Nuo 2022 metų, padidinus Sekretoriato sąmatą, be įprastinių išlaidų atsiras galimybė įsigyti ekspertų 

paslaugas, skirti lėšų viešinimui bei atnaujinti Sekretoriato ilgalaikį turtą.  

 

Sekretoriato būstinė įsikūrusi 187,20 m
2
 patalpose Šv. Jono g. 11, Vilniuje, nuomojamose 

iš Vilniaus m. savivaldybės. Pagal 2016 m. sudarytą patalpų nuomos sutartį, kurios galiojimo 

terminas – 5 m. (2017–2022), Sekretoriatas įsipareigojo už 1 m
2 

nuomojamo ploto mokėti 9 Eur 

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

2021 m. besibaigiant sutarčiai su Vilniaus m. savivaldybe dėl patalpų nuomos, buvo 

kreiptasi į savivaldybę dėl nuomos pratęsimo, tačiau gavus atsakymą, kad patalpos bus 

nuomojamos rinkos kaina, buvo nuspręsta kreiptis į Turto banką dėl naujų patalpų. 2021 m. 

lapkričio 19 d, pasirašytos naujų patalpų nuomos sutarties specialiosios sąlygos su Turto banku. 

Pakartotinai kreiptasi į Vilniaus m. savivaldybę  dėl nuomos termino pratęsimo šv. Jono g. 11, 

kol vyks naujų patalpų remonto darbai, ir gavus teigiamą atsakymą, planuojama persikelti į 

naujas patalpas Radvilų g. 6 nuo 2022 m. balandžio 1 d.  

 

 

1.   UNESCO VALDYMO ORGANAI, KONVENCIJOS, REKOMENDACIJOS IR 

PROGRAMOS 

   

1.1. UNESCO VALDYMO ORGANAI 

 

UNESCO Generalinė konferencija 

2021 m. lapkričio 9-24 d. Paryžiuje įvyko UNESCO Generalinės konferencijos 41-oji 

sesija. Šioje sesijoje iškilmingai paminėtas UNESCO veiklos 75-metis; antrai kadencijai išrinkta 

Generalinė direktorė Audrey Azoulay. Patvirtinta Organizacijos programa ir biudžetas 2022-2025 

m. ir Vidutinės trukmės strategija 2022-2029 m., numatant strategines veiklos kryptis kiekvienoje 
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iš UNESCO sričių. Švietimui skirta didžiausia UNESCO biudžeto dalis (48 proc.). Taip pat 

patvirtinta 2022-2029 m. strategija Afrikos prioritetui. 

Lietuva išrinkta į UNESCO Vykdomąją Tarybą (už Lietuvos kandidatūrą balsavo 126 

valstybės) ir Tarptautinės komunikacijos vystymo programos (IPDC) tarybą 2021–2025 m. 

laikotarpiui. Vykdomoji taryba prižiūri programų vykdymą ir užtikrina efektyvų organizacijos 

darbą. IPDC programa skirta žurnalistų saugumo, spaudos laisvės ir komunikacijos plėtros 

besivystančiose šalyse užtikrinimui. 

Patvirtintas 2022-2023 m. UNESCO sukakčių sąrašas, kuriame skelbiamos 67 UNESCO 

šalių narių minimos datos. Tarp jų pateko ir Vilniaus miesto paminėjimo 700-ųjų metų sukaktis 

(2023). 

Generalinės konferencijos sesijoje dalyvavo Sekretoriato programų vadovės: Dalia 

Stabrauskaitė, Dovilė Lozovska ir Miglė Mašanauskienė. Nuotoliniu būdu sesiją stebėjo 

Generalinė sekretorė Marija Drėmaitė, kultūros programų vadovės: Renata Kepežinskienė ir 

Milda Valančiauskienė. Taip pat sesijoje dalyvavo Komisijos pirmininko pavaduotoja ir LMT 

mokslinė sekretorė Reda Cimmperman, Atstovybės darbuotojai ir Užsienio reikalų ministerijos 

atstovai. Sekretoriatas parengė ir/ar prisidėjo rengiant pozicijas/ pasisakymus (iš viso 17: 

švietimo klausimais - 4, mokslo - 5, komunikacijos ir informacijos - 5, kultūros - 3), kurie buvo 

Lietuvos atstovų pristatyti šioje Generalinės konferencijos sesijoje.  

Sekretoriatas parengė ir išplatino suinteresuotoms institucijoms išsamią dalykinę 

informaciją apie švietimo, mokslo, kultūros, komunikacijos ir informacijos komisijų posėdžius, 

vykusius Generalinės konferencijos metu. 

Nuorodos: https://unesco.lt/archives/4960 (straipsnis su detalesne informacija); 

https://www.unesco.org/en/general-conference/41 (oficiali konferencijos svetainė su visais 

dokumentais). 

Daugiau informacijos: dalia@unesco.lt;  dovile.lozovska@unesco.lt;   

renata.kepezinskiene@unesco.lt; milda@unesco.l; migle.masanauskiene@unesco.lt 

 

UNESCO Jaunimo forumas 

UNESCO Generalinės konferencijos metu, lapkričio 19 dieną, nuotoliniu būdu įvyko 12-

asis UNESCO Jaunimo forumas, pavadinimu “Co-creating with Youth the Post-COVID Period”, 

kuriame dalyvavo 158 jaunuoliai iš visų pasaulio regionų. Sprendimas dėl Forumo organizavimo 

priimtas likus vos kelioms savaitėms iki Generalinės konferencijos pradžios. Sekretoriatas 

pasidalino kvietimu dalyvauti Jaunimo forume ir reikalavimais su Lietuvos jaunimą 

atstovaujančiomis organizacijomis. Nacionalinės UNESCO komisijos galėjo pateikti ne daugiau 

trijų kandidatų užpildant formą internete. Kandidatų atranką toliau vykdė UNESCO ir atstovauti 

Lietuvą buvo atrinktas Klaudijus Melys. Lietuvos atstovas kelias savaites dalyvavo regioninėse 

konsultacijose ir susitikimuose, ir kartu su kolegomis iš Suomijos bei Bulgarijos buvo paskirtas 

Europos ir Šiaurės Amerikos regiono pranešėju. Jaunimo forumo metu parengtos 

rekomendacijos: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379931.locale=en 

Daugiau informacijos: Dovilė Lozovska dovile.lozovska@unesco.lt, Dalia Stabrauskaitė 

dalia@unesco.lt 

 

Lietuvos kandidatavimas į UNESCO Vykdomąją Tarybą 

Kovo 23 d. Sekretoriato komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė dalyvavo 

Užsienio reikalų ministerijos organizuotame nuotoliniame susitikime dėl pasirengimo Lietuvai 

kandidatuoti į UNESCO Vykdomąją Tarybą 2021–2025 m. Susitikime taip pat dalyvavo 

Nuolatinės atstovybės, Kultūros ministerijos, Aplinkos ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos atstovai. Aptarti Užsienio reikalų ministerijos apibendrinti visų susijusių institucijų 

anksčiau pateikti galimi Lietuvos prioritetai kandidatuojant į UNESCO Vykdomąją Tarybą. 

https://unesco.lt/archives/4960
https://unesco.lt/archives/4960
https://www.unesco.org/en/general-conference/41
https://www.unesco.org/en/general-conference/41
https://www.unesco.org/en/general-conference/41
mailto:migle.masanauskiene@unesco.lt
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379931.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379931.locale=en
mailto:dalia@unesco.lt
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Lietuvos kandidatūros į UNESCO Vykdomąją Tarybą 2021-2025 pristatymas 

Lietuvoje reziduojantiems ir Lietuvai akredituotiems ambasadoriams 

Liepos 1 d. įvyko nuotolinis susitikimas, skirtas Lietuvoje reziduojantiems ir Lietuvai 

akredituotiems ambasadoriams pristatyti Lietuvą kaip kandidatę į UNESCO Vykdomąją Tarybą 

2021-2025 m. Šiame susitikime dalyvavo daugiau nei 50 dalyvių, atstovaujančių užsienio šalių 

ambasadas. Susitikimo pradžioje buvo parodytas specialiai kandidatavimui sukurtas video filmas 

apie Lietuvos narystę UNESCO, Lietuvos vertybes UNESCO sąrašuose. Apie Lietuvos norą 

prisiimti įsipareigojimus bei kandidatavimo prioritetus renginyje kalbėjo Užsienio reikalų 

ministras Gabrielius Landsbergis, Kultūros ministras Simonas Kairys, ŠMSM Viceministrė Agnė 

Kudarauskienė ir naujai išrinktas Nacionalinės komisijos pirmininkas, Ministrės Pirmininkės 

patarėjas Rimantas Žylius. Renginį moderavo Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir 

žmogaus teisių departamento direktorius Darius Staniulis. Renginyje taip pat dalyvavo ir 

Sekretoriato atstovė Miglė Mašanauskienė, dalyvavusi rengiant kandidatavimo prioritetus ir 

padėjusi parengti Komisijos pirmininko pasisakymą. 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt  

 

7-asis tarpregioninis nacionalinių UNESCO komisijų susitikimas 

Vasario 22-25 d. įvyko nuotolinis 7-asis tarpregioninis nacionalinių UNESCO komisijų 

susitikimas, kurį organizavo UNESCO Sekretoriatas ir Šveicarijos nacionalinė UNESCO 

komisija. Jame dalyvavo apie 450 atstovų iš beveik 150 nacionalinių komisijų, nuolatinių 

atstovybių bei UNESCO sekretoriato. Šis susitikimas dedikuotas aptarti tris pagrindines temas ir 

parengti atitinkamas rekomendacijas. Visų pirma, prisidėti plėtojant UNESCO Vidutinės trukmės 

strategijos 2022-2029 m. projektą (41 C/4) bei UNESCO Programos ir biudžeto 2022-2025 m. 

projektą (41 C/5), diskutuojant apie UNESCO Generalinės direktorės pateiktus preliminarius 

siūlymus, išdėstytus Vykdomosios tarybos sprendime 210 EX/22. Antroji tema – aptarti 

nacionalinių komisijų vaidmenį, siekiant pagerinti organizacijos vykdomų programų 

įgyvendinimą ir UNESCO sekretoriatui bei valstybėms narėms pateikti bendras rekomendacijas 

dėl organizacijos vykdomos strateginės transformacijos, kaip numatyta Vykdomosios tarybos 

sprendime 210 EX/5.III.D. Trečioji tema – pasidalinti patirtimis, įgyvendinant įvairias regionines, 

tarpregionines, ypač tarpsektorines temines tarpusavio bendradarbiavimo iniciatyvas, pasaulinės 

COVID-19 pandemijos sąlygotus projektus, patirtis įgyvendinant Darbotvarkę 2030, arba 

patiriamus skaitmenizavimo iššūkius ar atrastas naujas galimybes.  17 nacionalinių komisijų 

pristatė vykdomus projektus švietimo, bendrųjų gebėjimų stiprinimo, kultūros, klimato kaitos, 

dirbtinio intelekto etikos, žmogaus teisių srityse: https://7inter-unesco.eventwise.ch/national-

commissions-gallery-2813/en. 

Parengta šio susitikimo ataskaita:  https://www.unesco.ch/wp-

content/uploads/2021/02/Executive-Summary-and-Report_FINAL.pdf 

Susitikime dalyvavo Sekretoriato komunikacijos programų vadovė Miglė Mašanauskienė. 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt 

 

UNESCO valstybių narių nacionalinių komisijų susitikimas 

Balandžio 6 d. įvyko nuotolinis nacionalinių komisijų susitikimas, skirtas aptarti 

UNESCO asociacijų ir klubų veiklą valstybėse narėse. Jo metu dalyviai buvo supažindinti su 

UNESCO Nacionalinių komisijų padalinio sekretoriato parengta ataskaita, kurioje pateikta 

informacija apie 77-iose šalyse veikiančias 4040 asociacijų, klubų ir centrų. Taip pat buvo 

paviešintas nutarimas dėl Covid-19 pandemijos pratęsti Dalyvavimo programos (Participation 

programme) projektų įgyvendinimą iki 2022 m. gegužės mėn.   

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt  

mailto:migle.masanauskiene@unesco.lt
https://7inter-unesco.eventwise.ch/national-commissions-gallery-2813/en
https://7inter-unesco.eventwise.ch/national-commissions-gallery-2813/en
https://www.unesco.ch/wp-content/uploads/2021/02/Executive-Summary-and-Report_FINAL.pdf
https://www.unesco.ch/wp-content/uploads/2021/02/Executive-Summary-and-Report_FINAL.pdf
mailto:migle.masanauskiene@unesco.lt
mailto:migle.masanauskiene@unesco.lt
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Susitikimai ir konsultacijos dėl UNESCO Viešosios informacijos skyriaus iniciatyvos 

atnaujinti UNESCO logotipą 

Sausio 19 d. įvyko nuotolinis UNESCO valstybių narių nacionalinių komisijų ir 

UNESCO Viešosios informacijos skyriaus direktoriaus Matthieu Guevel susitikimas, skirtas 

supažindinti valstybių narių atstovus su organizacijos prioritetais viešosios komunikacijos srityje, 

strateginės transformacijos sąlygotais pokyčiais, 2021 m. planuojamais svarbiausiais renginiais, 

skirtais paminėti UNESCO 75-metį. Taip pat buvo pristatytas atnaujintas UNESCO logotipas ir 

jo naudojimo vadovas, pažymint, kad šių naujų grafinių standartų neketinama teikti svarstymui 

Vykdomosios tarybos sesijose bei patvirtinti Generalinėje konferencijoje. Kadangi dauguma 

valstybių narių liko nepatenkintos vienašališku UNESCO Sekretoriato sprendimu be platesnių 

diskusijų imti naudoti naują standartą,  Vokietijai lyderiaujant, sausio 21 ir 28 d. buvo surengti 

nuotoliniai nacionalinių komisijų sekretoriatų pasitarimai, kuriuose dalyvavo Sekretoriato atstovė 

Miglė Mašanauskienė. Jų metu apsvarstytas ir parengtas kreipimasis į UNESCO Generalinės 

direktorės pavaduotoją Afrikai ir išorės ryšiams Firmin Edouard Matoko dėl UNESCO logotipo 

keitimo procedūros pažeidimo, neatsižvelgiant į Generalinės konferencijos patvirtintą direktyvą 

(Directives of Res. 34 C/86), neįvykusias konsultacijas su valstybėmis narėmis ir neįvertintus šių 

pokyčių kaštus, kuriuos padengti turės būtent valstybės narės (ypač sunkiomis Covid-19 

pandemijos aplinkybėmis). Po tarpusavio konsultacijų bei pasitelkus nepriklausomus teisininkus, 

vasario 26 d. kreipimasis, kurį pasirašė ir Lietuvos atstovas, buvo išsiųstas. Kovo 18 d. UNESCO 

Sekretoriatas surengė dar vieną konsultaciją su valstybių narių atstovais, kurioje buvo išsakyta 

daug nuosaikesnė pozicija dėl UNESCO logotipo keitimo. 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt  

 

 

1.2. ŠVIETIMAS 

 

Globali su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų pripažinimo konvencija 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė Globalios su aukštuoju mokslu susijusių 

kvalifikacijų pripažinimo konvencijos ratifikavimo projektą. Vyriausybė projektui pritarė birželio 

mėnesį ir kreipėsi į Prezidentą su prašymu jį pateikti svarstyti Seimui. Rugsėjo-spalio mėnesiais 

projektą nagrinėjo Seimo Švietimo ir mokslo komitetas, Užsienio reikalų komitetas, Teisės 

departamentas - visi pateikė teigiamas išvadas.
1
 Seimo narių vienbalsiu sprendimu (119 pasisakė 

už, 1 susilaikė, prieš balsavusių nebuvo) įstatymas priimtas lapkričio 4 dieną, o įsigaliojo 

lapkričio 13 dieną
2
. Konvencijos ratifikavimo instrumentą Prezidentas G. Nausėda ir Užsienio 

reikalų ministras G. Landsbergis pasirašė 2021 m. lapkričio 12 dieną. Šį dokumentą UNESCO 

Sekretoriatui Paryžiuje elektronine forma perdavė LR nuolatinė atstovybė prie UNESCO 

gruodžio viduryje. Visgi ratifikavimas oficialiai fiksuojamas tik gavus originalus, kurie 

Sekretoriatą Paryžiuje turėtų pasiekti (būti užregistruoti) 2022 m. pradžioje.  

                                                 
1
 Įstatymo projektas, Seimo komitetų ir Teisės departamento išvados: 

https://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-
707*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_e
s=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=  
2
 2021-11-04 LR Įstatymas Nr. XIV-593 Dėl globalios su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų pripažinimo konvencijos 

ratifikavimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0b9b30203e2311ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=pohw8sxi4 

mailto:migle.masanauskiene@unesco.lt
https://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-707*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=
https://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-707*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=
https://www.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIVP-707*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0b9b30203e2311ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=pohw8sxi4
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0b9b30203e2311ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=pohw8sxi4
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Generalinės konferencijos metu (lapkričio 11 d.) įvyko specialus renginys, skirtas šiai 

konvencijai. Renginio metu pasisakė ją jau ratifikavusių ir artimiausiu metu ratifikuosiančių 

valstybių atstovai. Lietuvos pasisakymo metu (kalbėjo D. Stabrauskaitė) informavome apie 

teigiamą Seimo ir Prezidento sprendimą, artimiausiu metu numatomą pateikti ratifikavimo 

instrumentą, paminėjome Lietuvos ekspertų aktyvų dalyvavimą Konvencijos rengimo metu bei 

esminę ŠMSM, kuri iškart suprato šio dokumento vertę ir sėkmingai vedė tolesnius procesus, 

rolę; paskatinome kitas valstybes nares jungtis prie Konvencijos. 

 

Pasauliniai švietimo susitikimai (Global Education Meetings, GEM) 

Liepos 13 d. vyko ministrų lygmens apskritasis stalas (Ministerial segment of the 2021 

Global Education Meeting), kurio metu apžvelgtos priemonės ir pamokos išmoktos iš švietimo 

atsako COVID-19. Taip pat buvo pritarta daugiašalės darbo grupės pasiūlymui dėl Pasaulinio 

švietimo bendradarbiavimo mechanizmo (angl. Global Education Cooperation Mechanism) 

patobulinimo, kuriame pakoreguotos jo funkcijos ir institucinė tvarka.  

Lapkričio 10 dieną (Generalinės konferencijos metu) vykusio susitikimo metu Prancūzijos 

prezidentas Emmanuel Macron ir kitų valstybių vadovai, švietimo ministrai iš daugiau nei 40 

šalių priėmė švietimui skirtą Paryžiaus deklaraciją. Šia deklaracija įsipareigojo siekti jau anksčiau 

iškeltų, bet vis dar nepasiektų tikslų: 1) švietimui skirti bent 4-6% BVP arba bent 15-20 % 

viešųjų išlaidų; 2) ypatingą dėmesį skirti marginalizuotoms grupėms, socialinei-emocinei 

moksleivių gerovei, taip pat darbo rinkai reikalingų įgūdžių suteikimui; 3) padidinti tarptautinės 

pagalbos švietimui apimtį (užtikrinti bent 0,7% nuo BVP skyrimą) ir veiksmingumą. Švietimo 

ministerijos atstovai nedalyvavo nei viename iš šių renginių. 

Daugiau informacijos: Dalia Stabrauskaitė, dalia@unesco.lt  

 

 

1.3.  MOKSLAS 

 

UNESCO Konvencija prieš dopingo vartojimą sporte (2005)  

Sausio 17 d. Lietuva teikė pastabas Įgyvendinimo gairių ir pasekmių, susijusių su 

Konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte pažeidimais, sureguliavimo dokumento projektui. 

Vasario 9 d. vyko nuotolinės konsultacijos, skirtos informuoti konvencijos šalis apie 

periodinės ataskaitos teikimo naujoves. Konvencijos 31 straipsnis numato prievolę šalims kas 

dvejus metus teikti periodinę Konvencijos įgyvendinimo ataskaitą. 2009 m. diegta, 2015 m. 

patobulinta skaitmeninė įsivertinimo priemonė, vadinama ADLogic. Konsultacijose dalyvavo VšĮ 

„Antidopingo agentūros” direktorė Rūta Banytė. Kovo 26 d. agentūra taip pat pateikė UNESCO 

Lietuvos periodinę ataskaitą. 

Gautas UNESCO kreipimasis dėl savanoriškų įnašų į Dopingo pašalinimo iš sporto fondą. 

Mechanizmas, numatantis minimalų 1% (nuo kasmetinio valstybės mokesčio UNESCO 

reguliariajam biudžetui) įnašą, buvo šalių konferencijoje patvirtintas 6CP/10 ir 7CP/10 

rezoliucijomis ir skiriasi nuo privalomojo mokesčio Pasaulio Antidopingo agentūrai. 2020 m. 

Lietuva pirmą kartą prisidėjo prie šio fondo 1 % nuo bendro valstybės įnašo į UNESCO 

reguliarųjį biudžetą dydžio parama. 2021 gruodžio 8 d.  ŠMSM antrą kartą sumokėjo savanorišką 

metinį įnašą į Fondą. Šis Fondas yra skirtas remti valstybių – Konvencijos narių projektus, 

kuriais siekiama stiprinti valstybių pajėgumus Konvencijai įgyvendinti. 2016 m. Lietuvos 

antidopingo agentūra pristatė šio fondo lėšomis sukurtą elektroninę mokymosi platformą 

„bedopingo.lt“. 

 

UNESCO Konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte Šalių konferencijos 8-oji 

sesija 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380116
mailto:dalia@unesco.lt
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2021 m. spalio 26–28 d. vyko UNESCO Konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte 

Šalių konferencijos 8-oji sesija (hibridiniu būdu). Konferencijoje gyvai dalyvavo programos 

nacionalinė koordinatorė, VšĮ Antidopingo agentūros direktorė Rūta Banytė, konferenciją 

nuotoliniu būdu stebėjo ŠMSM specialistas Sigitas Stasiulis ir Sekretoriato atstovė Dovilė 

Lozovska.    

Konferencijoje buvo patvirtintas Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte 

I priedas „Pasaulinis antidopingo kodeksas. Tarptautinis standartas. 2022 m. draudžiamųjų 

medžiagų ir metodų sąrašas“. 2021 gruodžio 8 d. ŠMSM atliko šio sąrašo LRVK autentifikuotą 

vertimą ir nusiuntė  URM su prašymu paskelbti TAR'e. Šis sąrašas įsigaliojo 2022 m. sausio 1 d. 

Konferencijoje nutarta sudaryti darbo grupę, kuri parengtų pasiūlymą persvarstyti 

valdžios institucijų mokesčių WADA padalijimą pagal olimpinius regionus (nustatytą 

Kopenhagos deklaracija dėl antidopingo sporte, kurią Lietuva pasirašė 2004 m.). Konferencijoje 

šalys nutarė taikyti pasekmių už Konvencijos įsipareigojimų nevykdymą sistemą. Nutarta 

sudaryti nacionalinių antidopingo ekspertų darbo grupę, kurioje dalyvaus WADA ir kiti 

regioninių bei tarptautinių partnerių atstovai, skirtą Konvencijos įgyvendinimo stebėsenai 

tobulinti – atsiskaitymo už jos įgyvendinimą AD Logic klausimynui (skirto savarankiškam 

pildymui) atnaujinti. 

Aptariant UNESCO Savanoriško fondo, skirto pašalinti dopingo vartojimą sporte, 

klausimus, pažymėta, kad per paskutinius dvejus metus 16 šalių (tai pat ir Lietuva) pirmą kartą 

parėmė fondą. Konferencijos šalys pritarė šio fondo 2022–2023 m. veiklos planui ir kitai 

kadencijai patvirtino 2022–2023 m. (fondo projektų) tvirtinimo komitetą. 

Daugiau informacijos: Dovilė Lozovska, dovile.lozovska@unesco.lt  

 

UNESCO Rekomendacija dėl dirbtinio intelekto etikos (2021) 

Kovo 29 d. UNESCO generalinio direktoriaus pavaduotojos socialinių ir humanitarinių 

mokslų klausimais Gabriela Ramos iniciatyva surengtas Tarpvyriausybinio specialiojo komiteto 

susitikimas, skirtas aptarti UNESCO Rekomendacijos dėl dirbtinio intelekto etikos pažangą. 

Susitikime išklausyta UNESCO Sekretoriato apžvalga, remiantis valstybių narių pastabomis dėl 

Rekomendacijos teksto projekto, ir pristatytas papildytas projektas. Susitikime Lietuvai atstovavo 

LMT mokslinė sekretorė, Nacionalinės komisijos narė Reda Cimmpermann. 

Birželio 1–18 d. vyko UNESCO Tarpvyriausybinio komiteto dirbtinio intelekto etikos 

rekomendacijai parengti tarpsesijinės konsultacijos, kuriose svarstytas dokumento projektas. 

Šiose konsultacijose dirbtinio intelekto ekspertų grupė svarstė ir redagavo dirbtinio intelekto 

etikos rekomendacijos dokumento projektą, kuris buvo pristatytas birželio 21–25 d. vykusioje 

antrojoje UNESCO Tarpvyriausybinio specialiojo komiteto susitikimų sesijoje. Lietuvai 

susitikimuose atstovavo LMT ekspertai: habil. dr. Arūnas Kaklauskas ir mokslinė sekretorė Reda 

Cimmpermman (rekomendacija buvo priimta valstybių narių sutarimu UNESCO Generalinės 

konferencijos 41-osios sesijos metu, 2021 m. lapkričio 24 d. Tai buvo paskutinis rekomendacijos 

teksto derinimo etapas). 

Kovo 3 d. UNESCO Bioetikos programos iniciatyva surengtas apskritasis stalas, skirtas 

aptarti kultūrų įvairovės gebą veikti dirbtinio intelekto etikos normatyvus. Kovo 26 d. surengtas 

apskritasis stalas, skirtas genų redagavimo etikos klausimams. Virtualūs renginiai buvo vieši ir 

skirti plačiajai visuomenei. Tai Bioetikos programos apskritųjų stalų serija, vykdoma nuo 2018 

m. ir skirta tarptautinio dialogo skatinimui bei politikų, tyrėjų ir plačiosios visuomenės 

įsitraukimui į dirbtinio intelekto ir medicinos pažangos keliamų etikos klausimų svarstymus. 

Kovo 25 d. – gegužės 13 d. vyko ASEF (Azijos-Europos fondo) organizuoti mokymai 

universitetų administracijoms ir akademikams apie universitetų vaidmenį, kuriant dirbtinio 

intelekto inovacijų ekosistemas. Mokymais susidomėjo Vytauto Didžiojo universiteto atstovai. 

Daugiau informacijos: Dovilė Lozovska, dovile.lozovska@unesco.lt 

mailto:dovile.lozovska@unesco.lt
mailto:dovile.lozovska@unesco.lt
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UNESCO tarptautinio dirbtinio intelekto tyrimų centro atidarymas 
Kovo 29–30 d. Slovėnijos vyriausybės kartu su Slovėnijoje įsteigtu UNESCO tarptautiniu 

dirbtinio intelekto tyrimų centru surengtas Centro įsteigimui skirtas inauguracinis renginys, kurio 

dalyvius sveikino UNESCO generalinė direktorė Audrey Azoulay ir Slovėnijos Respublikos 

prezidentas Borut Pahor. Nuotoliniame susitikime Lietuvai atstovavo šio centro nacionalinių 

kontaktų tinklui priklausantys Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Dirbtinio intelekto 

renginių ir komunikacijos specialistas Arūnas Mark  ir LMT Gamtos mokslų komiteto narys 

habil. dr. Artūras Kaklauskas. 

Daugiau informacijos: Dovilė Lozovska, dovile.lozovska@unesco.lt  

 

UNESCO simpoziumas „Iššūkių sprendimas ir dirbtinio intelekto galimybių 

optimizavimas: UNESCO rekomendacija dėl dirbtinio intelekto etikos“ 

Rugsėjo 30 d. UNESCO surengė aukšto lygio simpoziumą prie Jungtinių Tautų 

Generalinės asamblėjos, skirtą aptarti dirbtinio intelekto suteikiamas galimybes ir iššūkius. 

Simpoziumą moderavo Gabriela Ramos, UNESCO Generalinės direktorės pavaduotoja 

Socialinių ir humanitarinių mokslų klausimais. Renginio tikslas – pasirengti įgyvendinti 

Rekomendaciją dėl dirbtinio intelekto etikos. Plačiai aptartos priemonės ir veiksmai, leidžiančios 

valstybėms įgyvendinti Rekomendacijoje numatytus principus, t.y. poveikio vertinimo priemones 

(angl. impact assessment tools) ir dirbtinio intelekto tvarumo indeksą (angl. sustainability index 

for artificial intelligence). Akcentuotas tokių priemonių reikalingumas ir jų teikiama nauda.  

Daugiau informacijos: Dovilė Lozovska, dovile.lozovska@unesco.lt  

 

Konferencija „Dabarties ir ateities iššūkiai, siekiant suderintos dirbtinio intelekto 

reglamentavimo politikos“ 

Spalio 26 d. vyko konferencija „Dabarties ir ateities iššūkiai, siekiant suderintos dirbtinio 

intelekto reglamentavimo politikos“, kurią organizavo Europos Taryba ir Vengrijos vyriausybė. 

Renginiu siekta prisidėti prie dirbtinio intelekto reglamentavimo  politikos formavimo ir gerinimo 

pasauliniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis, pademonstruoti įvairius reglamentavimo 

modelius. Diskusijose dalyvavo UNESCO Generalinės direktorės pavaduotoja Socialinių ir 

humanitarinių mokslų klausimais Gabriela Ramos. 

Daugiau informacijos: Dovilė Lozovska, dovile.lozovska@unesco.lt  

 

UNESCO Rekomendacija dėl mokslo ir mokslininkų (2017) 
Metų pradžioje baigėsi Lietuvos mokslo tarybos koordinuotos specialiosios darbo grupės, 

rengusios UNESCO Rekomendacijos dėl mokslo ir mokslininkų įgyvendinimo Lietuvoje 

apžvalgą sąsajoje su 10 UNESCO Rekomendacijos dėl mokslo ir mokslininkų sričių. Ši apžvalga 

tapo pagrindu pirmajai Lietuvos periodinei ataskaitai apie Rekomendacijos įgyvendinimą. 

Ataskaitą, remiantis darbo grupės surinkta informacija, parengė Nacionalinės komisijos narė dr. 

Reda Cimmpermann. Ataskaita pateikta UNESCO  kovo 31 d. 

Balandžio 19 d. UNESCO ir RRING surengė apžvalgos/periodinės ataskaitos modelio 

kūrimo pilotinėje iniciatyvoje dalyvavusių valstybių atstovų susitikimą, kuriame Lietuvos patirtį 

pristatė Lietuvos darbo grupės vadovė dr. Reda Cimmpermann, taip pat darbo grupės narė dr. 

Loreta Tauginienė. Susitikime dalyvavo Sekretoriato mokslo programų koordinatorė Liliana 

Bugailiškytė-Lideikienė. 

Daugiau informacijos: Dovilė Lozovska, dovile.lozovska@unesco.lt  

 

UNESCO Rekomendacija dėl atvirojo mokslo (2021) 

mailto:dovile.lozovska@unesco.lt
mailto:dovile.lozovska@unesco.lt
mailto:dovile.lozovska@unesco.lt
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-politika/unesco-rekomendacija-del-mokslo-ir-mokslininku/3475
mailto:dovile.lozovska@unesco.lt
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Balandžio 23 d. UNESCO organizavo nuotolinį ekspertų susitikimą atvirojo mokslo ir 

intelektualinės nuosavybės teisių tema. Susitikime dalyvavo Sekretoriato atstovė Liliana 

Bugailiškytė-Lideikienė. 

Gegužės 10–12 d. vyko tarpvyriausybinio specialiojo komiteto atvirojo mokslo 

klausimais susitikimas. Susitikimo tikslas buvo aptarti Rekomendacijos dėl atvirojo mokslo 

rengimo procesą. Susitikime dalyvavo patariamojo komiteto, prisidėjusio rengiant 

rekomendaciją, nariai: Lietuvos atstovė komitete – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

Mokslo skyriaus vyr. specialistė Aušra Gribauskienė ir kiti ekspertai. Sekretoriatas į susitikimą 

delegavo atvirojo mokslo ekspertę, Vytauto Didžiojo universiteto profesorę Rūtą Petrauskaitę 

(rekomendacija valstybių narių sutarimu buvo patvirtinta Generalinės konferencijos 41-osios 

sesijos metu). 

  Daugiau informacijos: Dovilė Lozovska, dovile.lozovska@unesco.lt 

 

UNESCO programa „Žmogus ir biosfera” 
Sausio 31 d. UNESCO Michel Batisse apdovanojimo už biosferos rezervatų valdymą 

konkursui pateikta Žuvinto biosferos rezervato paraiška, parengta kartu su Baltijos aplinkos 

forumu. Paraiškoje pristatomas meldinės nendrinukės sėkmingos translokacijos projektas. 

2021 m. UNESCO programa „Žmogus ir biosfera” minėjo 50 metų veiklos sukaktį. 

Lietuva atsiliepė į UNESCO kvietimą pateikti vizualinę medžiagą sukakties minėjimui kuriamai 

interneto platformai. Žuvinto biosferos rezervatas UNESCO išsiuntė Žuvinto unikalią gamtą, 

rezervato kasdienybę atspindinčias nuotraukas.  

UNESCO jubiliejinius programos metus pradėjo kovo 24 d. renginiu, kuriame kėlė 

klausimus, kaip geriau sugyventi žemėje, kaip pasitikti klimato, biologinės įvairovės, vandenynų 

iššūkius, kaip transformuoti politinius, ekonominius ir piliečių veiksmus per didesnį vandenynų 

išmanymą, kokios mūsų galimybės veiksmui ir kaitai? 

 

UNESCO programos „Žmogus ir biosfera” Tarptautinės koordinacinės tarybos 33-

oji sesija 

2021 m. rugsėjo 13–17 d. Abudža mieste, Nigerijoje, hibridiniu būdu vyko UNESCO 

programos „Žmogus ir biosfera“ Tarptautinės koordinacinės tarybos 33-oji sesija. Sesijoje buvo 

svarstoma Pasaulinio biosferos rezervatų tinklo situacija, teminių bei regioninių biosferos tinklų 

veikla, biosferos rezervatų periodinės ataskaitos ir naujų vietovių įrašymo nominacijos. Į 

Pasaulinį biosferos rezervatų tinklą įrašyta 20 naujų vietovių iš 21 pasaulio šalies. Pirmą kartą į 

Pasaulinį biosferos rezervatų tinklą įrašyta vietovė, jungianti net penkias valstybes.  

Šios sesijos metu pasibaigė 2013 m. pradėta „EXIT Strategy“. Tai reiškia, kad šiuo metu 

visos vietovės esančios Pasauliniame biosferos rezervatų tinkle atitinka jiems keliamus kriterijus, 

o vietovės neatitinkančios programos reikalavimų per šį laikotarpį pasitraukė iš Pasaulinio 

biosferos rezervatų tinklo. Buvo pristatytos „MAB Excelence Guidlines“, kurios toliau skatins 

stiprinti ir gerinti biosferų rezervatų valdybą ir veiklas rezervatuose. Pranešta, kad kuriamas 

„UNESCO Earth Network“ – mokslinis komitetas, paremtas savanorišku dalyvavimu ir 

finansavimu.  Tai yra unikalus ekspertų tinklas įtraukiantis ir jaunus žmones, kurio tikslas – teikti 

pagalbą UNESCO vietovėms ir parodyti, kad darnus sugyvenimas su gamta yra įmanomas. Vėl 

keltas klausimas dėl programos pavadinimo keitimo. Argumentuojama tuo, kad dėl lyčių lygybės 

netinka terminas Man, o Reserves neatitinka programos vizijos ir vertybių. Iki kitos programos 

Tarptautinės koordinacinės tarybos sesijos valstybės kviečiamos teikti siūlymus ir kitos sesijos 

metu šis klausimas vėl bus keliamas. 

 

Žuvinto biosferos rezervato periodinė ataskaita (2011–2020) 
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2021 m. rugsėjo 30 d. Sekretoriatas pateikė Žuvinto biosferos rezervato periodinę 

ataskaitą už 2011–2020 metus. Žuvinto biosferos rezervatas į Pasaulinį biosferos rezervatų tinklą 

buvo įrašytas 2011 m. 2021 m. pirmą kartą teikiama ataskaita už dešimties metų laikotarpį. 

Periodinė ataskaita skatina kas dešimt metų peržiūrėti biosferos draustinio valdymą, trijų 

pagrindinių zonų teritorijas, pokyčius ekosistemoje ir atlikti kokybišką įgyvendintų veiksmų ir jų 

rezultatų tyrimą. Ataskaitos rengimo procesas suteikia galimybę įvertinti biosferos draustinio 

padarytą pažangą, ypač atnaujinant žinias, įgūdžius ir patirtį išteklių ir ekosistemų valdymo 

srityje. 

Žuvinto biosferos rezervato periodinę ataskaitą paruošė Žuvinto biosferos rezervato 

direkcija konsultuojantis su Sekretoriatu, Aplinkos ministerija, Valstybine saugomų teritorijų 

tarnyba, Lazdijų rajono savivaldybe, Marijampolės savivaldybe ir Gamtos paveldo fondu. 

Ataskaitą vertins UNESCO programos „Žmogus ir biosfera” Tarptautinė koordinacinė taryba bei 

programos sekretoriatas. Radus taisytinų vietų, ataskaita bus  grąžinta su prašymu papildyti arba 

pakoreguoti atsakymus iki kitos programos „Žmogus ir biosfera” Tarptautinė koordinacinė taryba  

sesijos. 

Daugiau informacijos: Dovilė Lozovska, dovile.lozovska@unesco.lt  

 

Tarpvyriausybinės hidrologijos programos Tarpvyriausybinės tarybos 4-oji 

nepaprastoji sesija 

Rugsėjo 29–spalio 1 d. vyko Tarpvyriausybinės hidrologijos programos 

Tarpvyriausybinės tarybos 4-oji nepaprastoji sesija, kurios metu buvo aptartas Tarpvyriausybinės 

hidrologijos programos 8-ojo etapo įgyvendinimas ir pasirengimas įgyvendinti 9-ąjį etapą (IHP-

IX) ir su juo susijęs strateginis planas, finansiniai klausimai, teminės sritys ir t.t. 

Daugiau informacijos: Dovilė Lozovska, dovile.lozovska@unesco.lt  

 

UNESCO Pasaulinės geoparkų tarybos 6-oji sesija 

2021 m. gruodžio 8–11 d. nuotoliniu būdu vyko UNESCO Tarptautinės geologijos 

mokslų ir geoparkų programos (International Geoscience and Geoparks Programme; IGGP) 

UNESCO Pasaulinės geoparkų tarybos 6-oji sesija. Lietuvos atstovai galėjo dalyvauti sesijoje 

stebėtojų teisėmis. Sesijoje dalyvavo šios programos nacionalinė koordinatorė, Lietuvos 

geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Čyžienė. Sesijos metu UNESCO Pasaulinė 

geoparkų taryba svarstė naujų geoparkų paraiškas (vienuolika paraiškų, pateiktų 2019 m. ir 

septynias paraiškas, pateiktas 2020 m.). Taip pat buvo vertinami jau įtraukti geoparkai, jų ribų 

pokyčiai, pavadinimų keitimai ir kt. Buvo vertinama, ar geoparkai atliko veiksmus ir pakeitimus 

anksčiau išsakytose rekomendacijose. Misijų ataskaitose galima matyti reikalavimus geoparkams 

ir geruosius valdymo pavyzdžius, kuriais galima remtis galvojant apie Lietuvos geoparko teikimą 

programai. 

Daugiau informacijos: Dovilė Lozovska, dovile.lozovska@unesco.lt  

 

Tarpvyriausybinis bioetikos komitetas (IGBC) 

Jungtinė Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto (IGBC), Tarptautinio bioetikos 

komiteto (IBC) ir Mokslo ir technologijų etikos komisijos (COMEST) sesija 

Lietuva tęsė narystę Tarpvyriausybiniame bioetikos komitete. Lietuva buvo šio komiteto 

narė iki 41-osios Generalinės konferencijos, kurios metu baigė savo keturių metų kadenciją 

komitete. Vasario 23-24 d. vyko jungtinė Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto, Tarptautinio 

bioetikos komiteto ir Mokslo ir technologijų etikos komisijos sesija, kurią tęsė nepaprastoji 

Tarptautinio bioetikos komiteto sesija bei 11-oji nepaprastoji Mokslo ir technologijų etikos 

komiteto sesija, kuriose dalyvavo Nuolatinės atstovybės prie UNESCO bei Lietuvos bioetikos 

komiteto atstovai. Tarp svarstytų klausimų buvo ateities kartų apsaugojimo principas, 

mailto:dovile.lozovska@unesco.lt
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neurotechnologijų etikos, interneto etikos, žemės naudojimo etikos klausimai. Taip pat priimta 

bendra IBC ir COMEST pozicija dėl Covid-19: etinių svarstymų iš globalios perspektyvos. 

 

Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto (IGBC) 12-oji sesija 

Rugsėjo 23–24 d. nuotoliniu būdu vyko UNESCO IGBC 12-oji sesija. Sesijos metu buvo 

pristatyta Tarptautinio bioetikos komiteto (IBC) ataskaita dėl Etinių klausimų susijusių su 

neurotechnologijomis, IBC ataskaita dėl Principų siekiant apsaugoti ateities kartas bei jungtinis 

Tarptautinio bioetikos komiteto ir Pasaulinės mokslo ir technologijų etikos komisijos kreipimasis 

dėl Covid-19, kuriame akcentuojami solidarumo, lygybės ir vakcinų prieinamumo bei skiepų 

paso ir žmonių teisių klausimai. Taip pat buvo pristatyta Rekomendacija dėl etinių principų 

susijusių su dirbtiniu intelektu bei aptarti Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto valdybos, 

procedūrų ir veiklos metodai, kurie nebuvo išspręsti iki šios sesijos. 

Sesijoje dalyvavo Lietuvos bioetikos komiteto pirmininkė Asta Čekanauskaitė, LMT 

mokslinė sekretorė Reda Cimmperman ir Atstovybės prie UNESCO diplomatas Mindaugas 

Gabrėnas. Sesijos metu sekretoriato Mokslo programų vadovė Dovilė Lozovska parengė ir 

perskaitė Lietuvos pozicijas dėl ataskaitos dėl etinių principų susijusių su neurotechnologijomis 

(konsultuojantis su Lietuvos neuromokslų asociacijos prezidentu Osvaldu Rukšėnu) bei 

Rekomendacijos dėl etinių principų susijusių su dirbtiniu intelektu. 

Daugiau informacijos: Dovilė Lozovska, dovile.lozovska@unesco.lt  

 

Viešas Tarptautinio bioetikos komiteto (IBC) ir Pasaulinės mokslo ir technologijų 

etikos komisijos (COMEST) susitikimas 

Gruodžio 2–3 d. vyko viešas IBC IR COMEST susitikimas, kuriame buvo aptariamos 

pagrindinės 2020–2021 m. IBC darbo temos: principai dėl ateities kartų apsaugos bei 

neurotechnologijų etikos klausimai. Taip pat buvo aptariamos naujos COMEST darbo temos: 

apie mokslo vertę ir apie klimato inžinerijos etiką. Viešų susitikimų metu IBC ir COMEST taip 

pat pristatė bendrą poziciją dėl COVID-19. Informacija apie galimybę dalyvauti susitikimuose 

buvo pasidalinta su potencialiais IBC ir COMEST nariais iš Lietuvos, kuriuos Sekretoriatas kartu 

su Nuolatine atstovybe atrinko ir pasiūlė Generalinei direktorei. 

Daugiau informacijos: Dovilė Lozovska, dovile.lozovska@unesco.lt  

 

UNESCO mokslo apžvalga 
Birželio 11 d. surengtas naujai išleisto UNESCO Mokslo apžvalgos „Lenktynės prieš 

laiką sumaniam vystymuisi“, apimančios 2016-2020 m. laikotarpį, pristatymas, kuriame atskiras 

dalis pristatė penkių UNESCO regioninių grupių atstovai. Su apžvalga galima susipažinti 

UNESCO svetainėje  https://en.unesco.org/unescosciencereport 

Daugiau informacijos: Dovilė Lozovska, dovile.lozovska@unesco.lt  

 

 

1.4.  KULTŪRA 

 

1970 m. UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės 

teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos valstybių narių 6-asis susitikimas 

Gegužės 25-26 d. vyko nuotolinis 1970 m. UNESCO nelegalaus kultūros vertybių 

įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos valstybių 

narių 6-asis susitikimas. Jame dalyvavo nacionalinė koordinatorė, Kultūros ministerijos Kultūros 

paveldo politikos grupės vyriausioji specialistė Neringa Ruseckienė ir stebėtojo teisėmis – Miglė 

Mašanauskienė. Po ilgų diskusijų priimtas sprendimas, kad valstybė narė, kurios atstovas dirbo 

Pagalbiniame komitete dvi kadencijas iš eilės, ilgesnį laiką negali kandidatuoti į komitetą. Taip 

mailto:dovile.lozovska@unesco.lt
mailto:dovile.lozovska@unesco.lt
https://en.unesco.org/unescosciencereport
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pat aptartas įpareigojimas UNESCO generalinei direktorei paskelbti viešą pareiškimą, kai 

konstatuojamas konkretus nelegalios prekybos kultūros vertybėmis faktas. Tam, kad parengtų 

taisykles, pagal kurias tokie pareiškimai skelbiami, buvo įsteigta neformali darbo grupė, kuri 

įvertino UNESCO pastangas sustabdyti kelis pardavimus aukcionuose pagal konvencijos šalių 

prašymus ir pareiškė nuomonę, kad UNESCO vadovybės pareiškimai būtų skelbiami po to, kai 

kultūros vertybė jau būna parduota ir kai nepavyksta užkirsti kelio tokiam faktui, nepaisant 

prašymų. Taip pat darbo grupė rekomendavo parengti minimalius pareiškimų kriterijus dėl 

neteisėtų kasinėjimų atvejų ir situacijų, susijusių su ginkluotų konfliktų zonomis, kai įrodymą 

pateikti yra sunkiau. Šiuo atžvilgiu buvo rekomenduota, kad akredituoti mokslo tyrimai ir 

analizės būtų vertinamos kaip patikimas įrodymas, kaip tai numatyta 1970 m. konvencijos 

įgyvendinimo veiklos gairėse. Be to, pasiūlyta UNESCO ieškoti susitarimų su aukcionų 

organizatoriais, taip bandanta draugiškai išspręsti ginčus. Konvencijos sekretoriatas įpareigotas 

pasiūlyti procedūrą tokiems atvejams, kai kelios šalys siekia susigrąžinti tą pačią kultūros vertybę 

ir atkurti jos nuosavybę. Taip pat buvo pranešta apie rengiamą Etikos kodeksą prekeiviams 

kultūros vertybėmis. 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt  

 

UNESCO konferencija „Kova su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis: siekiame 

sustiprinti visuotinį dialogą“ 

Rugsėjo 14 d. UNESCO kartu su Europos Sąjunga surengė tarptautinę konferenciją 

„Kova su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis: siekiame sustiprinti visuotinį dialogą“ (The fight 

against illicit trafficking in cultural property: for a strengthened global dialogue), kuri įtraukta į 

1970 m. UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės 

perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos 50-mečio minėjimo programą. Konferencija 

padalinta į tris temines dalis: skirtingiems pasaulio regionams būdingos specifinės problemos, 

susiję su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis; gerosios praktikos pavyzdžiai ir 

bendradarbiavimo galimybės, naujųjų technologijų keliami iššūkiai; bendradarbiavimo 

darbotvarkės parengimas. Konferencijoje pastebėta, kad pastaraisiais metais labai išaugo 

neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, ypač ginkluotų konfliktų ir stichinių nelaimių paveiktose 

vietovėse. Pabrėžta, kad dėl Covid-19 sukeltos sumaišties yra akivaizdžiai pablogėjusi vertybių 

priežiūra, sumažėjusi jų apsauga, todėl visuotinai pastebima daugėjant vagysčių uždarytuose 

muziejuose, apiplėštos archeologinės vietovės ir pastebimai suaktyvėjusi neteisėta prekyba 

internetu. Ypatingas dėmesys konferencijoje skirtas situacijai Afganistane: reikia imtis 

priemonių, kad prekeiviai nebūtų įtraukti į neteisėtą prekybą Afganistano kultūros vertybėmis. 

Pažymėta, kad konfliktų zonose teroristai pelnosi iš prekybos vertybėmis ir tokiu būdu finansuoja 

savo veiklą. Taip pat kalbėta apie muziejų, archyvų, bibliotekų aprūpinimą šiuolaikinėmis 

technologijomis, kurios leidžia nuosekliai dokumentuoti turimas ir dingusias vertybes – tai 

padėtų kovojant su neteisėta prekyba arba siekiant susekti pavogtas vertybes. UNESCO atstovai 

konferencijoje akcentavo būtinybę skatinti valstybes ratifikuoti 1970 m. konvenciją. 

Konferencijoje stebėtojo teisėmis dalyvavo Sekretoriato atstovė M. Mašanauskienė. 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt  

 

UNESCO Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu (Hagos) konvencijos 

1999 Antrojo protokolo valstybių narių 9-asis susitikimas 

Lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d. vykusiame susitikime patvirtintos Kultūros vertybių 

apsaugos ginkluoto konflikto metu komiteto ir sekretoriato parengtos ataskaitos už laikotarpį nuo 

2019 m., nes šie susitikimai vyksta kas dvejus metus. Taip pat peržiūrėta ir priimta ataskaita apie 

Pirmojo ir Antrojo Konvencijos protokolų bei kitų kultūros konvencijų suderinamumą su Hagos 

konvencija, priimtas nutarimas pakeisti Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu 

mailto:migle.masanauskiene@unesco.lt
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komiteto sudarymo tvarką, nes šiuo metu jo nariai renkami netaikant kvotų regioninėms rinkimų 

grupėms. Pagal naują tvarką, panašią į tą, kurios laikosi Pasaulio paveldo komitetas, dalis vietų 

dvylikos narių komitete bus priskirta regioninėms grupėms, o dalis liks prieinama bet kurios 

rinkimų grupės valstybei narei, tokiu būdu siekiant užtikrinti komiteto įvairovę. Tuo tarpu šiame 

susitikime šeši nauji komiteto nariai išrinkti, siekiant atnaujinti komitetą, vadovaujantis sena 

tvarka. Jais tapo Azerbaidžanas, Kataras, Suomija, Ukraina, o Japonija ir Salvadoras patvirtinti 

tęsti narystę dar vieną kadenciją. Kiti šeši komitete liekantys nariai: Austrija (pirmininkė), Čekija, 

Estija, Graikija, Marokas ir Nigerija. Šiame susitikime Lietuvą atstovavo ir ataskaitą rengė 

Atstovybės Ministras patarėjas Gytis Marcinkevičius, stebėtojo teisėmis dalyvavo Kultūros 

ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės vyr. specialistė Neringa Ruseckienė ir Sekretoriato 

atstovė M. Mašanauskienė. 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt  

 

UNESCO Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu (Hagos) konvencijos 

1999 Antrojo protokolo komiteto 16-oji sesija 

Gruodžio 2-3 d. posėdžiavo jau atnaujintos sudėties Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto 

konflikto metu konvencijos Antrojo protokolo komitetas. Jis aptarė sekretoriato veiklos ataskaitą, 

galimybes mobilizuoti resursus geresniam abiejų Hagos konvencijos protokolų įgyvendinimui, 

suteiktą tarptautinę paramą Afganistanui, Barbadosui, Burkina Fasui ir Meksikai. Sesijoje taip pat 

aptartos valstybių narių Hagos konvencijos ir jos abiejų protokolų įgyvendinimo periodinės 

ataskaitos už 2017-2020 m., kurias pateikė net 60 valstybių (Lietuva taip pat yra laiku pateikusi 

šią periodinę ataskaitą). Aptariant tarptautinės paramos klausimą, pastebėta, kad iš Afganistanui 

skirtos paramos tepanaudotas vienas trečdalis (15 000 JAV dolerių), o likusi dalis nebus skiriama, 

kol padėtis šalyje nepagerės: turi būti parengtas strateginis veiksmų planas, visuomenė turi būti 

supažindinama su Hagos konvencija ir pan. Komiteto biuro iniciatyva paskelbta speciali 

deklaracija dėl kultūros vertybių išsaugojimo Afganistane. Joje minimi UNESCO dokumentai, 

kuriais remiantis turi būti saugomas kultūros paveldas, visos suinteresuotos šalys raginamos imtis 

būtiniausių priemonių, siekiant išsaugoti kultūros paveldo vietoves, archyvus ir muziejus, 

užtikrinti, kad būtų išsaugotas  ir dokumentinis paveldas. Sakartvelo nuolatinė atstovybė 

protokolo šalims išplatino atnaujintą informaciją apie kultūros paveldo apsaugos būklę Rusijos 

okupuotuose Sakartvelo regionuose: Abchazijoje ir Pietų Osetijoje. Šiame susitikime Lietuvą 

atstovavo ir ataskaitą rengė Atstovybės Ministras patarėjas Gytis Marcinkevičius, stebėtojo 

teisėmis dalyvavo Kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės vyr. specialistė 

Neringa Ruseckienė ir Sekretoriato atstovė M. Mašanauskienė. 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt      

  

UNESCO nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija (toliau 2003 m. 

Konvencija)  

Atvira nematerialaus kultūros paveldo ekspertų darbo grupė 

Liepos 8-9 d. ir rugsėjo 9-10 d. įvyko UNESCO Sekretoriato organizuoti nuotoliniai 

nematerialaus kultūros paveldo ekspertų susitikimai. Susitikimų tikslas buvo parengti 

rekomendacijas 2003 m. Konvencijos Tarpvyriausybinio komiteto 16-ajai sesijai dėl būtinų 

įrašymo į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašus procedūrų pokyčių ir papildymų. 

Priimtose rekomendacijose įrašyti siūlymai dėl procedūrų supaprastinimo perkeliant vertybes iš 

vieno sąrašo į kitą, išbraukiant vertybes iš sąrašų dėl neatitikimo kriterijams, vertybės arealo 

išplėtimo, prie daugiašalių vertybių prisijungiant papildomoms šalims, kt. Susitikimuose 

dalyvavo ir siūlymus teikė Sekretoriato atstovė M. Valančiauskienė.  

Nuoroda:  https://ich.unesco.org/.../open-ended-intergovernmental… 
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Parengiamieji susitikimai prieš UNESCO Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros 

paveldo komiteto 16-ąją sesiją 

Lapkričio 30 d. įvyko du parengiamieji nematerialaus kultūros paveldo specialistų 

susitikimai, ruošiantis UNESCO Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros paveldo komiteto 16-

ajai sesijai. Abiejuose susitikimuose dalyvavo Sekretoriato atstovė M. Valančiauskienė. 

Pirmąjį susitikimą „Getting prepared for the sixteenth session of the Intergovernmental 

Committee for the Safeguarding of the ICH: what to focus on, what to expect?“ surengė Šiaurės ir 

Baltijos šalių nematerialaus kultūros paveldo specialistų ir nevyriausybinių organizacijų tinklas 

(koord. Suomijos liaudies muzikos institutas). Susitikime daugiausiai diskutuota 2003 m. 

Konvencijos 18 straipsnio (Gerųjų praktikų registras) problematikos klausimais. Antrojo 

susitikimo tema – bendrieji 16-osios sesijos darbotvarkės klausimai, susitikimas skirtas Šiaurės ir 

Baltijos šalių Konvencijos koordinatoriams ir nematerialaus kultūros paveldo specialistams 

(koordinavo Švedija). 

 

UNESCO Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros paveldo komiteto 16-oji sesija 

Paryžiuje gruodžio 13–18 d. įvyko nuotolinė UNESCO 2003 m. Konvencijos 

Tarpvyriausybinio komiteto 16-oji sesija. Sesiją stebėjo apie 1000 dalyvių iš šios Konvencijos 

šalių narių (180 valstybių). Sesija paskelbė 47 naujas į sąrašus ir registrą įrašytas vertybes, aptarė 

ir patvirtino pirmojo periodinių ataskaitų reformos ciklo (Lotynų Amerikos ir Karibų j. regionas) 

šalių periodines ataskaitas, aptarė Vertinimo komisijos darbą, iš dalies atnaujino jos sudėtį, 

patvirtino Konvencijos įgyvendinimo veiklos direktyvų pakeitimų projektą. Šioje sesijoje 

Lietuvai atstovavo Sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė ir Atstovybės 

Ministras patarėjas Gytis Marcinkevičius. Lietuvos vardu pasisakyta dviem darbotvarkės 

klausimais: Vertinimo komisijos ataskaitos ir nematerialaus kultūros paveldo sąrašų sudarymo. 

Lietuvos pasisakymuose akcentuotos nuostatos, paremiančias Europos šalių palaikomą kryptį, 

kuria siekiama ekspertinio požiūrio, vertinant nominacines bylas, ir palaikytas ketinimas tęsti 

tolimesnę refleksiją dėl UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos (2003) 

18 straipsnio įgyvendinimo. Lietuvos vardas palankiai paminėtas darbotvarkės dokumentuose, 

įvertinant Lietuvos laisvanorišką įnašą, skirtą Sekretoriato žmogiškiesiems ištekliams stiprinti. 

Sesijos metu gruodžio 15 d. įvyko atskiras renginys, skirtas UNESCO akredituotų 

nematerialaus kultūros paveldo nevyriausybinių organizacijų forumo leidžiamo #HeritageAlive 

leidinio 3-iojo numerio „Tradiciniai muzikos instrumentai: dalintis patirtimi“ pristatymui 

(http://www.ichngoforum.org/traditional-musical-instruments-sharing-experiences-field/). Į šį 

leidinį pateko straipsnis, pristatantis gyvąją lietuviško kankliavimo tradiciją. Iš viso leidinyje 14 

šalių muzikos įrašų ir straipsnių, kurie buvo atrinkti iš 31 straipsnio projekto.  

Sekretoriatas išplatino informaciją apie priimtus Tarpvyriausybinio komiteto sprendimus 

socialiniame tinkle Facebook ir interneto svetainėje, išsiuntė išsamią dalykinę ataskaitą 

darbotvarkės klausimais Komisijai, kitoms suinteresuotoms institucijoms, parengė ir išplatino 

pranešimą žiniasklaidai. 

Daugiau apie sesiją ir į sąrašus įrašytas vertybes:    

https://ich.unesco.org/en/16com; https://ich.unesco.org/en/lists; 

https://ich.unesco.org/en/news/find-out-the-newly-inscribed-elements-on-the-2003-convention-

lists-13359; https://www.facebook.com/UNESCO.LT;  https://unesco.lt/archives/4980;  

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/naujienos/unesco-nematerialaus-paveldo-sarasus-papilde-

47-naujos-vertybes-1104-1616670 

 

Periodinė ataskaita (2018-2021) 

2021 m. vyko pasirengimas naujo formato periodinės ataskaitos (2018-2021) rengimui dėl 

2003 m. Konvencijos įgyvendinimo tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu. Kovo-balandžio mėn. 

http://www.ichngoforum.org/traditional-musical-instruments-sharing-experiences-field/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fich.unesco.org%2Fen%2Fopen-ended-intergovernmental-working-group-01167%3Ffbclid%3DIwAR3KoLz0CR9QgG_oqvf6qg6N-bGTGlqxUeNS2SAOV3rjc6_XUXQJdpJGzhk&h=AT0oHGeSrXhKE8LbHgBTfFoRaMk_-N8Q1t_vOD8kQO09OvVxoCdIQdbDqglInPTpsfrt88-oO655TQ-cqs0KzQc9xqKfsgBH5a01CP0v2BsvE6vmgrgO9ZyPzQbnluHC9g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT18rVtgIsy1AKTiD1uzdSRN-HZ39ERlSzqQJ2xj6ajbSumYBXerhEAPPW6cv8SkQstuVCqUGbLlmX3F705vP4xJoY8QUUA2TEbLmvA9-SZBN5PdgCYpWUpKrsIXa-DhU27xW6tgYvvV3hYUVBLwxQaXaX6kUT9fUjvmw7QZw0tdebt_bGc5FXgzyvTHMvbZ8lTUdJk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fich.unesco.org%2Fen%2Fopen-ended-intergovernmental-working-group-01167%3Ffbclid%3DIwAR3KoLz0CR9QgG_oqvf6qg6N-bGTGlqxUeNS2SAOV3rjc6_XUXQJdpJGzhk&h=AT0oHGeSrXhKE8LbHgBTfFoRaMk_-N8Q1t_vOD8kQO09OvVxoCdIQdbDqglInPTpsfrt88-oO655TQ-cqs0KzQc9xqKfsgBH5a01CP0v2BsvE6vmgrgO9ZyPzQbnluHC9g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT18rVtgIsy1AKTiD1uzdSRN-HZ39ERlSzqQJ2xj6ajbSumYBXerhEAPPW6cv8SkQstuVCqUGbLlmX3F705vP4xJoY8QUUA2TEbLmvA9-SZBN5PdgCYpWUpKrsIXa-DhU27xW6tgYvvV3hYUVBLwxQaXaX6kUT9fUjvmw7QZw0tdebt_bGc5FXgzyvTHMvbZ8lTUdJk
https://ich.unesco.org/en/16com
https://ich.unesco.org/en/lists
https://ich.unesco.org/en/news/find-out-the-newly-inscribed-elements-on-the-2003-convention-lists-13359
https://ich.unesco.org/en/news/find-out-the-newly-inscribed-elements-on-the-2003-convention-lists-13359
https://ich.unesco.org/en/news/find-out-the-newly-inscribed-elements-on-the-2003-convention-lists-13359
https://www.facebook.com/UNESCO.LT
https://www.facebook.com/UNESCO.LT
https://unesco.lt/archives/4980
https://unesco.lt/archives/4980
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/naujienos/unesco-nematerialaus-paveldo-sarasus-papilde-47-naujos-vertybes-1104-1616670
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/naujienos/unesco-nematerialaus-paveldo-sarasus-papilde-47-naujos-vertybes-1104-1616670
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/naujienos/unesco-nematerialaus-paveldo-sarasus-papilde-47-naujos-vertybes-1104-1616670
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/naujienos/unesco-nematerialaus-paveldo-sarasus-papilde-47-naujos-vertybes-1104-1616670
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surengtas 9 tarptautinių mokymų ciklas, skirtas Europos ir Šiaurės Amerikos regiono 

specialistams, kuriuose dalyvavo Kultūros ministerijos (L. Žižliauskaitė, I. Užukukytė) ir 

Sekretoriato (M. Valančiauskienė) atstovai. Siekiant reguliariai tęsti regionines konsultacijas 

Konvencijos įgyvendinimo klausimais, įkurtas Europos regiono šalių 2003 m. Konvencijos 

koordinatorių ir specialistų tinklas, kuris gegužės 25 d. ir birželio 23 d. surengė dvi vaizdo 

konferencijas  dėl probleminių periodinės ataskaitos klausimų, susijusių su etinių, darnaus 

vystymosi principų taikymu, kt.  Susitikimuose dalyvavo ~100 dalyvių iš 46 valstybių, Lietuvai 

atstovavo Sekretoriato kultūros programų vadovė M. Valančiauskienė. Šio tinklo subtinklas, 

vienijantis Šiaurės ir Baltijos šalių nematerialaus kultūros paveldo specialistus, taip pat surengė 2 

vaizdo konferencijas birželio 23 ir rugsėjo 16 d., skirtas periodinių ataskaitų procesui aptarti šio 

regiono šalyse. Susitikimuose dalyvavo Kultūros ministerijos ir Sekretoriato atstovės 

(I.Užukukytė ir M.Valančiauskienė). Spalio 11 d. UNESCO Sekretoriatas surengė baigiamuosius 

nuotolinius mokymus Europos ir Šiaurės Amerikos regiono periodinių ataskaitų nacionaliniams 

koordinatoriams ir nematerialaus kultūros paveldo specialistams. Mokymuose dalyvavo Kultūros 

ministerijos atstovė I.Užukukytė. 

Nacionaliniu lygiu rengiantis ataskaitai Sekretoriato atstovė dalyvavo, parengė ir pristatė 

pranešimus apie 2003 m. Konvencijos aktualijas ir problematiką, teikė siūlymus 4 posėdžiuose ir 

pasitarimuose su Kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinio kultūros centro, Tautinių mažumų 

departamento atstovais (vasario 26 d., balandžio 22 d.,  birželio 11 d., spalio 14 d.).  Spalio mėn. 

Sekretoriatas atliko korektūras, prisidėjo rengiant ir skleidžiant informaciją 6 sritinių klausimynų, 

skirtų tikslinėms suinteresuotoms institucijoms ir asmenims, tema. Klausimynų (elektroninių 

apklausų)  tikslas – surinkti informaciją iš valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus, gautus 

duomenis panaudojant periodinės ataskaitos apie Konvencijos įgyvendinimą pildymui. Parengti ir 

išplatinti klausimynai: kryždirbystės, Dainų ir šokių švenčių, sutartinių, nematerialaus kultūros 

paveldo integravimo švietimo ir mokslo srityse, žiniasklaidos įtraukties, tautinių mažumų 

temomis.  Spalio-gruodžio mėn. Sekretoriatas teikė pasiūlymus, redakcines korektūras ir 

papildymus anglų kalba periodinės ataskaitos projektui, už kurio pateikimą atsakinga Kultūros 

ministerijos atstovė I.Užukukytė (galutinis pateikimas 2022 vasario 15 d.). 

 

2003 m. Konvencijos vertimo atnaujinimas 

Gruodžio 12 d. Sekretoriatas įgyvendindamas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2020 m. lapkričio 16  d. įsakymu Nr. ĮV-1374 patvirtintame Kultūros paveldo išsaugojimo ir 

aktualizavimo politikos 2020-2024 m. veiksmų plane numatytą priemonę 1.2.4. (41.2.6.) 

„atnaujintas ir autentifikuotas UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos 

vertimas į lietuvių kalbą“ atliko lyginamąją šios Konvencijos originalių teksto versijų anglų bei 

prancūzų kalbomis ir galiojančio autentifikuoto vertimo į lietuvių kalbą studiją, parengė 

atnaujinto vertimo į lietuvių kalbą projektą bei kreipėsi dėl tolimesnių autentifikavimo 

procedūros veiksmų į Kultūros ministeriją. Parengta lyginamoji trikalbė Konvencijos teksto 

lentelė (25 l.) ir atnaujinto vertimo su keitimais projektas (13 l.). 

Daugiau informacijos: Milda Valančiauskienė, milda@unesco.lt 

 

UNESCO Konvencija dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo (toliau 

2005 m. Konvencija) 

Tarpvyriausybinio komiteto 14-oji sesija 

Vasario 1-6 d. nuotoliniu būdu įvyko 2005 m. Konvencijos Tarpvyriausybinio komiteto 

14-oji sesija. Lietuvai šioje sesijoje atstovavo ir pasisakymus rengė Kultūros ministerijos ir 

Sekretoriato atstovės: M. Vakarinaitė ir M. Valančiauskienė. Sesijos dalyviai patvirtino 

ankstesnės Tarpvyriausybinio komiteto sesijos ataskaitą bei UNESCO Sekretoriato ataskaitą. 

Sesijoje preliminariai patvirtintos šio ciklo valstybių narių periodinės ataskaitos, įskaitant ir 
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Lietuvos 3-iąją periodinę ataskaitą. Lietuvos atstovės pasisakė du kartus. Bendruose 

pasisakymuose dėl UNESCO Sekretoriato ataskaitos Lietuva akcentavo darnaus vystymosi tikslų 

sąsajų svarbą, UNESCO Sekretoriato atsakomųjų veiklų, reaguojant į pasaulinę pandemiją, 

tikslingumą, palankiai įvertino ResiliArt judėjimo diskusijų ciklus, specialiuosius pasaulinėms 

krizėms skirtus leidinius, gerųjų praktikų, skirtų lyčių lygybei, svetainę; išreiškė lūkestį, kad ši 

svetainė taps atvira visoms šalims narėms ir ilgainiui taps globalia platforma, skirta keitimuisi 

informacija šioje srityje; pabrėžė rūpestį dėl finansinių ir žmogiškųjų išteklių trūkumo ir 

akcentavo reguliarius laisvanoriškus Lietuvos, kaip Konvencijos šalies narės, mokesčius į 

Konvencijos fondą (IFCD), padėkojo kitoms šalims narėms – fondo donorėms. Taip pat 

pasisakyta periodinių ataskaitų klausimu, akcentuojant periodinių ataskaitų svarbą. Taip pat 

iškeltas pasiūlymas apsvarstyti galimybę reformuoti periodinių ataskaitų pateikimo tvarką 

remiantis regionine rotacija 2003 m. Konvencijos periodinių ataskaitų reformos gerosios 

praktikos pavyzdžiu. Sekretoriatas  pakomentavo Lietuvos pasisakymą, akcentuodamas 

pasaulinio konteksto privalumus ir Pasaulinės ataskaitos (Global report) svarbą.   

 

Šalių konferencijos 8-oji sesija  

Birželio 1-4 d. Paryžiuje įvyko UNESCO 2005 m. Konvencijos šalių konferencijos 8-oji 

sesija. Lietuvai sesijoje atstovavo Kultūros ministerijos ir Sekretoriato atstovės: M. Vakarinaitė ir 

M.Valančiauskienė.  Sesijoje akcentuotas pastarųjų metų COVID-19 pandemijos sukeltas 

poveikis kultūros sektoriui, kultūros veikėjų, menininkų pajamų sumažėjimas, ResiliArt 

menininkų judėjimo veiklos, prie kurių jungėsi 116 šalys. Daug dėmesio skirta paramos 

schemoms COVID-19 pandemijos padariniams palengvinti, menininkų laisvės, žmogaus teisių, 

autorių teisių, savanoriškų mokesčių IFCD, skaitmeninės aplinkos, 2021 m. Kūrybinės 

ekonomikos metų, lyčių lygybės, UNESCO globaliųjų prioritetų (jaunimo ir Afrikos), lygių 

galimybių tarp Šiaurės ir Pietų, 2030 m. DV darbotvarkės, sinergijų, tarpdiscipliniškumo, 

gebėjimų stiprinimo klausimams.  Lietuvos atstovės parengė ir pristatė 3 pozicijas UNESCO 

Sekretoriato ataskaitos, periodinių ataskaitų ir kultūros raiškų skaitmeninėje aplinkoje gairių 

klausimais. 

Daugiau informacijos: Milda Valančiauskienė, milda@unesco.lt   

 

UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija (1972) 

  Kultūros forumas „Lietuva ir UNESCO: ar vykdome pažadą sau ir pasauliui?“ 

Vasario 11 d. LR Prezidento kanceliarijos organizuotas  Kultūros forumas „Lietuva ir 

UNESCO: ar vykdome pažadą sau ir pasauliui?“ pirmą kartą sutelkė atsakingų valstybinių 

institucijų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ir verslo atstovus su kuriais aptartos 

svarbiausios aktualijos: UNESCO pasaulio paveldo vertybių Lietuvoje apsaugos juridiniai 

aspektai, valdysena, įveiklinimo, tyrimų, edukacijos klausimai. Forume sėkmingai sutarta dėl 

tolimesnių įsipareigojimų siekiant surasti tinkamą teisinį mechanizmą integruoti Pasaulio paveldo 

konvencijos nuostatas į nacionalinę teisę. Taip pat, numatyta peržiūrėti ir atnaujinti nacionalinių 

koordinatorių ir vietos valdytojų, atsakingų už Konvencijos įgyvendinimą, statusą ir funkcijas, 

parengti Lietuvos pasaulio paveldo vertybių valdymo planus ir jų rekomendacines gaires. 

Sekretoriato paveldo programų vadovė Renata Kepežinskienė forume pristatė apžvalgą 

apie Lietuvos pasaulio paveldo vietovių apsaugos esamą būklę, juridinius ir valdysenos aspektus, 

pabrėžiant, kuriuos Konvencijos nuostatus ir įsipareigojimus Lietuva vėluoja įgyvendinti ir kodėl.  

Po forumo, kovo 2 d. LR Prezidento kanceliarija iniciavo tarpinstitucinį pasitarimą, kuriame 

dalyvavo LR Vyriausybės kanceliarijos, Kultūros ministerijos, Sekretoriato atstovai. Pasitarime 

aptarti konkretūs tolimesni veiksmai: (1) Konvencijos nuostatų nacionalinio įgyvendinimo 

klausimas. Tuo tikslu sutarta steigti Kultūros ministerijos koordinuojama darbo grupė. (2) 

Pasaulio paveldo vertybių nacionalinė valdysena. Remiantis Kultūros ministerijos patvirtintos 

mailto:milda@unesco.lt
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Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos įgyvendinimo Veiksmų 

planu 2020-2024, numatyta parengti pasaulio paveldo vertybių valdymo plano rekomendacines 

gaires ir iki 2024 m. paruošti visų keturių UNESCO pasaulio paveldo vertybių valdymo planus. 

Susitikime Kultūros ministerija įsipareigojo organizuoti seminarą, skirtą valdymo planų 

rekomendacinėms gairėms parengti. 

Daugiau informacijos: Renata Kepežinskienė, renata.kepezinskiene@unesco.lt  

  

Pasaulio paveldo konvencijos nuostatų integravimas į nacionalinę teisę 

Reaguodama į LR Prezidento kanceliarijos organizuoto forumo „Lietuva ir UNESCO: ar 

vykdome pažadą sau ir pasauliui?“ aptartas problemas, 2021 m. balandžio 29 d. Kultūros 

ministro įsakymu Nr. ĮV-484 įsteigta darbo grupė dėl Pasaulio paveldo konvencijos nuostatų 

integravimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę, steigimo. Tarpinstitucinė darbo grupės 

tikslas – parengti pasiūlymus dėl teisinių priemonių, siekiant Konvenciją integruoti į nacionalinę 

teisę. 

Sekretoriato pasiūlymuose atkreiptas dėmesys į bendruosius UNESCO Pasaulio paveldo 

strateginius tikslus, kuriuos būtina įgalinti ir nacionalinėje teisėje, į pasaulio paveldo sąvokų, 

Pasaulio paveldo vertybių išskirtinės visuotinės vertės aprašų, Valdymo plano, tarptautinio 

vertybių statuso, nacionalinių koordinatorių ir vietos valdytojų pareigybinių nuostatų įteisinimą, 

harmonizavimą su nacionaliniais teisės aktais. Taip pat, parengti pasiūlymai dėl Pasaulio paveldo 

vertybių stebėsenos, Poveikio paveldui vertinimo ir jo procedūrinių sąlygų nustatymo, 

Konvencijos įgyvendinimo gairių 172 punkto įgyvendinimo, suinteresuotų grupių dalyvavimo 

proceso, gebėjimų stiprinimo ir švietimo programų įtvirtinimo. 

Antrame metų ketvirtyje buvo organizuoti keturi darbo grupės posėdžiai.  Iki birželio 30 

d. parengti galutiniai pasiūlymai, kurie pateikti kultūros ministrui siūlant inicijuoti teisės aktų 

pakeitimus nacionaliniuose įstatymuose. Darbo grupėje Sekretoriatui atstovavo R. Kepežinskienė 

Daugiau informacijos: Renata Kepežinskienė, renata.kepezinskiene@unesco.lt 

 

UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 15-oji neeilinė sesija 

Kovo 29 d. įvyko Pasaulio paveldo komiteto 15-oji neeilinė sesija, kurioje buvo priimtas 

sprendimas dėl Pasaulio paveldo komiteto 44-osios sesijos (toliau – Komiteto sesiją) nuotolinio 

formato. Patvirtinta Komiteto sesijos data - liepos 16-31 d.Svarstytas papildomas klausimas 

susijęs su 45-ąja Komiteto sesija. Rusijos Federacijos raginimu priimtas išankstinis sprendimas, 

kuriuo nutarta sesiją rengti 2022 m., birželio/liepos mėn., Kazanėje, Rusijos Federacijoje. 

Nuoroda: https://whc.unesco.org/en/sessions/15EXTCOM/ 

Daugiau informacijos: Renata Kepežinskienė, renata.kepezinskiene@unesco.lt 

  

Išplėstinė 44-oji UNESCO Pasaulio kultūros paveldo komiteto sesija 

Liepos 16-31 d. (Fuzou, Kinija) įvyko išplėstinė UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 44-

oji sesija, organizuota nuotoliniu būdu. 44-osios sesijoje priimti sprendimai dėl Klimato kaitos 

poveikio pasaulio paveldo vertybėms dokumento, dėl Globalios reprezentatyvaus, subalansuoto ir 

patikimo pasaulio paveldo sąrašo strategijos ir Pasaulio paveldo gebėjimų stiprinimo strategijos, 

patvirtinta nauja Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo gairių redakcija. 

Komitetas nagrinėjo 255 Pasaulio paveldo vertybių išsaugojimo būklės ataskaitas, iš kurių  

53 vertybių, įrašytų į Pasaulio paveldo pavojuje sąrašą. Identifikuotos grėsmės pasaulio paveldo 

vertybėms ir toliau lieka nuosekliai tos pačios – tai intensyvus transporto infrastruktūros, 

urbanistinis vystymas, industrinė gavyba, kariniai konfliktai, tarša, klimato kaita, valdymo 

sistemos trūkumai. Šio klausimo svarstymas užbaigtas jungtiniu šalių narių  pareiškimu, 

raginančiu keisti požiūrį į nusistovėjusias vertybių išsaugojimu nuostatas, įvertinti platesnių – 

socialinių, kultūrinių ir ekonominių procesų svarbą, remtis ekspertiniu, moksliniu vertinimu, 

mailto:renata.kepezinskiene@unesco.lt
mailto:renata.kepezinskiene@unesco.lt
https://whc.unesco.org/en/sessions/15EXTCOM/
https://whc.unesco.org/en/sessions/15EXTCOM/
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nedaryti skubotų sprendimų dėl vertybių įrašymo į Pasaulio paveldo sąrašą. Sesijoje nedidele 

Komiteto narių persvara priimtas sprendimas išbraukti Liverpulio – jūrinės prekybos miestą, 

Junginėje Karalystėje, iš Pasaulio paveldo sąrašo. Sesijoje į pasaulio paveldo sąrašą įrašytos 34 

kultūros ir gamtos paveldo vertybės. Šiuo metu Pasaulio paveldo sąraše yra 1154 vertybės 

esančios 167 šalyse. Lietuvos valstybė Pasaulio paveldo komiteto sesijoje dalyvavo stebėtojo 

teisėmis. Sudarytai Lietuvos delegacijai vadovavo kultūros viceministras Rimantas Mikaitis. 

Sekretoriatui atstovavo R. Kepežinskienė. 

Nuoroda: https://whc.unesco.org/en/sessions/44COM 

  Daugiau informacijos:  Renata Kepežinskienė, renata.kepezinskiene@unesco.lt  

 

23-oji UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos šalių narių generalinė asamblėja 

  Lapkričio 24-26 d. UNESCO būstinėje (Paryžiuje) įvyko 23-oji Pasaulio paveldo 

konvencijos šalių narių generalinė asamblėja (toliau - Asamblėja).  Vienas svarbiausių 

darbotvarkės klausimų – Pasaulio paveldo komiteto rinkimai. Į 12 naujų vietų išrinkti Argentinos, 

Belgijos, Bulgarijos, Graikijos, Indijos, Italijos, Japonijos Meksikos, Kataro, Ruandos, Sent 

Vinsento ir Grenadinų, Zambijos atstovai. Pasaulio paveldo komiteto mandatas pirmą kartą 

suteikiamas dviem pastarosioms šalims. 

Asamblėjoje taip pat svarstyti strateginiai pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo 

klausimai, susiję su biudžetu, programinėmis veiklomis. Šalys narės nusprendė 2022–2023 m. 

finansiniu laikotarpiu Asamblėjoje pristatyti Pasaulio paveldo konvencijos strateginio veiksmų 

plano 2012-2022 įgyvendinimo rezultatai ir 2022 m. vyksiantis 50-ties metų Pasaulio paveldo 

konvencijos sukakties minėjimas „The Next 50“. Apibrėžtos tolimesnės siektinos strateginės 

kryptys – klimato kaitos poveikis, reabilitacijos po Covid-19 priemonės, darnus turizmas, 

skaitmeninė transformacija, bendruomenių įtraukumas, subalansuotas ir patikimas Pasaulio 

paveldo sąrašas. Pripažinta, kad pagrindinė Konvencijos vizijos ašis turi remtis į Jungtinių Tautų 

Darnaus vystymosi darbotvarkę ir jos integravimą į pasaulio paveldo sistemą. Šiuo klausimu 

išreikšta Lietuvos pozicija, pabrėžiant poreikį stiprinti ir vystyti sinergiją tarp Pasaulio paveldo 

konvencijos, išsaugojimo ir darnaus vystymosi tikslų. 

Asamblėjoje patvirtinta Deklaracija, skatinanti tarptautinį solidarumą ir bendradarbiavimą 

siekiant Pasaulio paveldo išsaugojimo tikslų. Dokumentas apibrėžia Pasaulio paveldo 

konvencijos valdymo organų vaidmenis ir atsakomybes, siekiant mažinti politizavimo rizikas ir 

įtvirtinti skaidrų Pasaulio paveldo vertybių įrašymo procesą bei aukštus etikos standartus tarpe 

Komiteto narių. Taip pat svarstytas dokumentas dėl Klimato veiksmų pasaulio paveldui. Tai 

bendras strateginių nuostatų ir priemonių rinkinys, kurio priėmimas būtų labai reikšmingas ir 

savalaikis, tačiau jis buvo atidėtas. Nutarta organizuoti darbo grupę dokumento galutinei 

redakcijai parengti ir pateikti ją Komiteto svarstymui 45-ojoje Pasaulio paveldo komiteto sesijoje. 

Sesijoje dalyvavo Sekretoriato atstovės M. Drėmaitė, R. Kepežinskienė ir Kultūros 

ministerijos atstovė Sigita Bugenienė. 

  Nuoroda: https://whc.unesco.org/en/sessions/23GA/ 

  Daugiau informacijos:  Renata Kepežinskienė, renata.kepezinskiene@unesco.lt  

 

Darbo grupė dėl nominacijos proceso reformos 

Gegužės 31 d. įvyko atvirosios ad-hoc darbo grupės dėl nominacijos proceso reformos,  

posėdis, kuriame buvo kviečiamos dalyvauti visas Konvencijos šalys nares. Darbo grupė pristatė 

Įgyvendinimo gairių pakeitimus. Siūloma vertybių įrašymo į Pasaulio paveldo sąrašą procesą 

papildyti nauju dėmeniu. Prieš pradedant rengti išsamią nominacinę paraišką, siūloma 

tarptautinių patariamųjų organizacijų ekspertų atlikti Preliminarųjį vertinimą. Tai būtų privaloma 

visų nominuojamų vertybių parengimo dalis, kurio būtų imtasi gavus Šalies narės prašymą. Šiuo 

pasiūlymu siekiama glaudesnio dialogo su patariamosiomis organizacijomis ir pagalbos Šalies 

https://whc.unesco.org/en/sessions/44COM
https://whc.unesco.org/en/sessions/44COM
mailto:renata.kepezinskiene@unesco.lt
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narėms nustatant galimos nominacijos tinkamumą. Tokiu būdu būtų išvengiama išteklių 

eikvojimo ir nepamatuotų lūkesčių ir pan. Preliminariame vertinime, kuris galiotų 5 metus, 

teikiamos rekomendacijos turėtų įvertinti išskirtinės visuotinės vertės, įskaitant vientisumo ir 

autentiškumo, pagrįstumą. Vertinimas būtų atliekamas remiantis pateiktų dokumentų peržiūra. 

Visgi, galutinį sprendimą parengti išsamią nominaciją, neatsižvelgiant į preliminaraus vertinimo 

rezultatus, priimtų Šalis narė. Siūlyta stiprinti tarpvalstybinių vertybių  valdymą ir papildyti 

įgyvendinimo gairės nauju punktu, kuris numatytų įpareigoti serijinės ir /ar tarpvalstybinės  

vertybės Šalis nares steigti jungtinį valdymo komitetą ar panašią valdymo struktūrą ir įpareigoti 

Pasaulio paveldo komitetui pateikti bendrą paraiškos strategiją. 

Daugiau informacijos: Renata Kepežinskienė, renata.kepezinskiene@unesco.lt  

  

Darbo grupė dėl Elgesio kodekso arba etikos principų nuostatų parengimo (siekiant 

įgyvendinti 22 GA 10 rezoliuciją) 

Vasario 16 d. įsteigta Pasaulio paveldo konvencijos šalių narių atviroji darbo grupė, 

kurios tikslas - iki 23-osios Generalinės asamblėjos (vyksiančios 2021 m. lapkričio mėn.) 

parengti Elgesio kodeksą arba etikos principų nuostatus ar kitą lygiavertį tekstą. Nuo 2009 m. 

nuolat kylančios diskusijos dėl Konvencijos įstatyminės institucijos sprendimų  priėmimo 

politizavimo ir didėjančių komiteto sprendimų ir patariamųjų organizacijų ekspertinių išvadų 

prieštaravimo paskatino Pasaulio paveldo komitetą imtis veiksmų parengti atitinkamą 

dokumentą, kuriuo būtų siekiama įvesti Konvencijos suinteresuotųjų šalių elgesio kodeksą, 

laikantis aukščiausių darbo metodų profesionalumo, teisingumo, skaidrumo ir etikos standartų, 

priimant Konvencijos valdymo organuose sprendimus ir pabrėžiant visų suinteresuotųjų šalių – 

valstybių, Pasaulio paveldo centro ir patariamųjų organizacijų kolektyvinę atsakomybę. 

Dokumento parengimo idėjai pritarta. Daugiausia ginčų kėlė dokumento teisinis įpareigojimas. 

Sekretoriatas pasisakė už  įpareigojantį dokumentą, motyvuodamas, kad kitaip jis gali būti tiesiog 

neefektyvus. Taip pat, buvo pateikti pasiūlymai dėl dokumento veikimo, įgyvendinimo ir 

atskaitomumo  dėmens. Sekretoriatas siūlė sukurti stebėsenos, kontrolės ir priežiūros 

mechanizmą, kuris leistų dokumentui efektyviau funkcionuoti. Nuspręsta susitikimus rengti 

kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį. Kuveitas ir Saudo Arabija išreiškė pageidavimą paremti 

finansiškai šios darbo grupės veiklą. Posėdyje stebėtojo teisėmis dalyvavo Sekretoriato atstovė R. 

Kepežinskienė. 

Daugiau informacijos: Renata Kepežinskienė, renata.kepezinskiene@unesco.lt  

  

Kauno modernizmo paraiškos „Modernusis Kaunas: optimizmo architektūra, 1918-

1939“ įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą procesas 

Sausio 21 d. Pasaulio paveldo centrui pateikta galutinė Kauno modernizmo paraiška 

„Modernusis Kaunas: optimizmo architektūra, 1918-1939“. 

Kovo 1 d. Pasaulio paveldo centras informavo, kad paraiška atitinka visus reikalavimus ir 

2021 m. bus pradėtas vertinimo procesas. Reaguodama į tai, Kultūros ministerija sumokėjo 

savanorišką įnašą į Pasaulio paveldo fondą nominacijų vertinimui (22 tūkst. JAV dolerių). 

Rugsėjo 20-25 d. Kaune įvyko UNESCO patariamosios organizacijos ICOMOS techninė 

misija, skirta įvertinti nominuojamą Kauno modernizmo vertybę in situ. 

Spalio 12 d. sulaukta ICOMOS Pasaulio paveldo skyriaus pirminio vertinimo ir prašymo 

pateikti papildomą informaciją apie nominaciją. Organizuoti septyni Priežiūros darbo grupės 

susitikimai, kuriuose aptartos ICOMOS pastabos susiję su Kauno modernizmo koncepcija, 

teritorijos ribomis, atributais ir ii kriterijaus pagrindimu, taip pat apsauga, valdymu ir teritorijų 

vystymo projektais bei tolimesni nacionaliniai veiksmai, kurių reikia siekiant pagrįsti vertybės 

išsaugojimą ilgalaikėje perspektyvoje.  

Lapkričio 12 d. pateiktas Lietuvos atsakymas į ICOMOS pastabas. 

mailto:renata.kepezinskiene@unesco.lt
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Lapkričio 26 d. įvyko Tarptautinis ICOMOS ekspertų susitikimas dėl Kauno modernizmo 

paraiškos vertinimo, kuriame buvo kviečiami dalyvauti Lietuvos delegatai – Sekretoriato 

generalinė sekretorė Marija Drėmaitė, Kultūros ministerijos, kultūros paveldo vyr. specialistė S. 

Bugenienė ir Lietuvos atstovybės prie UNESCO diplomatas Mindaugas Gabrėnas. Kauno 

savivaldybės administracijos Paveldo skyriaus atstovai ir Kultūros ministerijos atsakingi atstovai 

dalyvavo susitikime nuotoliniu būdu. Buvo pateikti atsakymai į du užduotus klausimus, 

susijusius su tarpukario Kauno planavimo istorija ir socialine raida bei šiandieninius plėtros 

iššūkius nominuojamoje teritorijoje. Atsakymai ekspertus patenkino, buvo informuota apie raštu 

pateikiamus komentarus dėl informacijos patikslinimo. 

Gruodžio 20 d. sulaukta ICOMOS tarpinio vertinimo, kuriame akcentuojama, jog 

nežiūrint to, kad Kauno modernizmo architektūra gali turėti išskirtinę visuotinę vertę, visgi, 

prašoma pateikti ją grindžiančios papildomos išsamios informacijos. Atkreiptas dėmesys į 

nominuojamos vertybės pristatymo koncepciją, apsaugą ir valdymą, įskaitant siūlymą išplėsti 

informaciją apie modernų urbanistinį planavimą bei jo reikšmingus pokyčius miestui, apibrėžti, 

kuo Kaunas išsiskiria iš kitų to laikotarpio miestų pasaulyje išryškinant jo atributus ir išskirtinę 

vertę. Atsakymus planuojama pateikti iki 2022 m. vasario 28 d. 

Daugiau informacijos: Renata Kepežinskienė, renata.kepezinskiene@unesco.lt 

 

ICOMOS techninė misija, skirta įvertinti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą 

nominuojamą Kauno modernizmo vertybę 

Rugsėjo 20-25 d. Kaune įvyko UNESCO patariamosios organizacijos ICOMOS techninė 

misija, skirta įvertinti nominuojamą Kauno modernizmo vertybę in situ ir paraišką „Kauno 

modernizmas: Optimizmo architektūra 1919-1939“. Joje dalyvavo tarptautinis ICOMOS 

ekspertas Oskars Redbergs (daugiau informacijos http://hilbig.lv/people/oskars-redbergs). 

Misijos tikslas -  išnagrinėti nominuojamos vertybės autentiškumą, vientisumą, veiksnius, 

darančius vertybei įtaką, apsaugos ir išsaugojimo priemones ir valdymą remiantis Pasaulio 

paveldo konvencijos įgyvendinimo gairių 78 punktu. Misijos metu nagrinėjama, ar vertybė 

atitinka išskirtinės visuotinės vertės kriterijus remiantis Pasaulio paveldo konvencijos 

įgyvendinimo gairėmis, ar nominuojama teritorija ir vertybės teisinė apsauga yra adekvati ir 

pakankama, ar vertybės valdymo procesai yra sklandūs ir tinkami. 

Ekspertas susitiko su Kultūros ministru Simonu Kairiu, LR Prezidento kanceliarijos 

Švietimo, mokslo  ir kultūros grupės vadove dr. Jolanta Karpavičiene, Kauno miesto vicemeru 

Mantu Jurgučiu, susijusių paveldo institucijų  specialistais, Kauno kultūros sostinės 2022 

komanda, nevyriausybinių organizacijų atstovais, vietos bendruomene. O. Redbergs buvo 

pristatyta Ekspertų ir Priežiūros darbo grupių veikla, supažindinta su teritorijų planavimo 

dokumentais, paveldo apsaugos teisine sistema, programomis, miesto vystymosi ir paveldo 

pritaikymo projektais. 

Vizito metu svarbus dėmesys buvo skiriamas nominuojamai teritorijai ir jos buferinei 

zonai, Naujamiesčio ir Žaliakalnio modernizmo architektūros objektų išsaugojimo būklei, 

panoraminėms apžvalgų vietoms, sąlygojančioms vertybės vizualinį vientisumą. Ekspertas 

įvertino reikšmingą nominacinės paraiškos parengimo darbą ir pažangą, siekiant sustiprinti 

Kauno modernizmo paveldo reikšmę miesto bendruomenėse. Tačiau atkreipė dėmesį, kad miesto 

vystymo vizijose reikėtų aiškesnio požiūris į miesto architektūrinį paveldą, jo identitetą ir bendrų 

vertybinių principų, sustiprinančių  modernistinio paveldo išsaugojimo prioritetus.  Pastebėta, 

kad tiek Kauno, tiek bendrai Lietuvos paveldo teisinė apsauga ir valdymas yra sudėtingas, trūksta 

nuoseklios apsaugos sistemos. 

Techninę vertinimo misiją organizavo šiuo tikslu įsteigta koordinacinė grupė, į kurios 

sudėtį įėjo Kultūros ministerijos, Kauno miesto savivaldybės, Sekretoriato atstovai.  

Daugiau informacijos: Renata Kepežinskienė, renata.kepezinskiene@unesco.lt 
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  8-asis Povandeninio paveldo kultūros paveldo konvencijos šalių narių susitikimas 

Birželio 7 – 9 d. hibridiniu formatu įvyko 8-asis Povandeninio paveldo kultūros paveldo 

konvencijos šalių narių susitikimas. Darbotvarkėje svarstytos Mokslinio ir techninio patariamojo 

komiteto, Sekretoriato veiklos ataskaitos, pristatytos geriausios praktikos, susiję su povandeninio 

kultūros paveldo apsauga ir išsaugojimu, patvirtintas Povandeninio kultūros paveldo fondo 

biudžetas. Kas dvejus metus vykstančios sesijos metu, renkami nauji Mokslinio ir techninio 

patariamojo komiteto nariai. Šiais metais buvo iškeltos Belgijos, Argentinos, Meksikos, 

Senegalo, Alžyro, Tunisas kandidatūros į numatytas 6 komiteto vietas. Antroji rinkiminė grupė, 

kuriai priklausė ir Lietuva, nuo kandidatavimo susilaikė.  

2001 m. minint Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos 20-metį parengta ir 

patvirtinta Pokyčių strategija 2022-2029, kurios tikslas išryškinti ir susieti 2001 m. Konvencijos 

įgyvendinimo siekius su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarke 2030 m. Dokumente 

išskiriamos tris pagrindinės sritys: Povandeninio kultūros paveldo valdymas, žinių kūrimas, 

švietimas apie šio paveldo išsaugojimo galimybes ir jo indėlis į vandenynų tvarumą. 

Susitikimo metu patvirtinama nauja 2001 m. Konvencijos įgyvendinimo gairių redakcija. 

Daugiau informacijos: Renata Kepežinskienė, renata.kepezinskiene@unesco.lt 

 

 

1.5. KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA 

 

UNESCO programos „Pasaulio atmintis” peržiūra 

Kovo 23 d. įvyko UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ peržiūrai skirtos ribotos 

narystės darbo grupės baigiamasis nuotolinis posėdis, kuriame patvirtinti du dokumentai: 

Tarptautinio patariamojo komiteto statutas (Statutes of the International Advisory Committee of 

the Memory of the World Programme) ir bendrųjų gairių dokumentas (General Guidelines of the 

Memory of the World Programme). Pirmasis dokumentas patvirtintas be pastabų. Kadangi antrojo 

dokumento projektas ruoštas ilgai, visais nesutarimus tarp šalių keliančiais klausimais diskutuota 

ankstesniuose posėdžiuose, darbo grupės nariai buvo linkę nebesivelti į ilgus svarstymus ar 

ginčus. Lietuvai atstovavusi Miglė Mašanauskienė pateikė pastabas ir pasiūlymus dėl 

nenuoseklių ir galimai klaidinančių formuluočių apie programos registrus, jų tikslus, siūlant 

tekste atsisakyti su tema tiesiogiai nesusijusių teiginių. Austrijos atstovei paaiškinus motyvus, 

kodėl jie siūlo šias mintis įrašyti, ir kitoms šalims nebenorint redaguoti siūlomo teksto, buvo 

nutarta tai palikti. Išreiškus abejonę dėl Egipto pasiūlyto papildomo nominacijų preliminaraus 

sąrašo/registro naudingumo ir tikslingumo (pagal analogiją su Pasaulio paveldo preliminariuoju 

sąrašu), bei galimos painiavos su Pending Nominations List, bendrapirmininkiai ir siūlančioji 

šalis prašė šią iniciatyvą priimti, pabrėždami, kad tai yra rekomenduojama, bet neprivalu. Tarp 

Korėjos ir Japonijos kilo diskusijos,  kas laukia tų ginčijamų nominacijų, dėl kurių 

besiginčijančios pusės liktų nepatenkintos išvadomis ir siūlomomis rekomendacijomis, kaip šį 

ginčą spręsti. Po išsamių bendrapirmininkių bei kitų šalių paaiškinimo, o ir Lenkijai pasiūlius 

sutrumpinti atitinkamą formuluotę, buvo nutarta tokią situaciją laikyti “contested on other 

grounds” ir toliau vadovautis nuostatomis, patvirtintomis atitinkamame gairių skyriuje. 

Patvirtintas dokumentas grąžintas sekretoriatui atlikti teksto ir numeracijos redakciją, ir teikti 

Vykdomosios tarybos 211-ojoje sesijoje. 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt 

 

UNESCO konferencija „Teisminės valdžios vaidmuo ir tarptautinis 

bendradarbiavimas skatinant žurnalistų saugumą“ 
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Sekretoriatas išplatino kvietimą dalyvauti kovo 1 d. UNESCO ir Žurnalistų saugumo 

draugų grupės šalių surengoje tarptautinėje nuotolinėje konferencijoje, kurios metu aptartas 

teisminės valdžios institucijų – teisėjų, prokurorų, tyrėjų – vaidmuo didinant žurnalistų saugumą, 

vietos ir tarptautinio bendradarbiavimo mechanizmai. Remiantis 2020 m. gruodžio 9 d. Hagoje 

vykusios Pasaulio spaudos laisvės konferencijos metu Teisininkų forume pateiktomis 

rekomendacijomis, diskusijos šioje konferencijoje vyko šiomis temomis: teisminių institucijų 

gebėjimų stiprinimas; politinės valios ir įsipareigojimų didinimas; tarptautinių ir regioninių 

institucinių mechanizmų, gebančių užtikrinti žurnalistų saugumą ir nusikaltimų prieš juos 

nebaudžiamumo naikinimą, kūrimas ir stiprinimas. Pirmo panelio diskusijose daugiausiai 

diskutuota teisminių institucijų pajėgumų stiprinimo klausimais nacionaliniu lygiu: Etiopijos ir 

Meksikos atstovai dalijosi savo šalių patirtimis, pristatė Tarptautinės prokurorų asociacijos 

paskelbtas gaires prokurorams dėl nusikaltimų prieš žurnalistus tyrimo ir baudžiamojo 

persekiojimo. Antro panelio diskusijų metu nagrinėti tarptautiniai ir regioniniai mechanizmai ir 

iniciatyvos (regioniniai žmogaus teisių teismai, JT specialiosios procedūros ir kt.), prisidedantys 

prie žurnalistų saugumo ir saviraiškos laisvės užtikrinimo. Pristatyta nauja iniciatyva – UNESCO 

ir Oksfordo universiteto Bonavero žmogaus teisių instituto parengti atviri penkių savaičių 

trukmės nuotoliniai pavasario kursai. Trečio panelio metu Tarptautinio žurnalistų centro atstovė 

Julie Posetti pristatė naują UNESCO vykdomą tyrimą apie smurtą prieš moteris žurnalistes 

internete. Svarbiausios tyrimo išvados: valstybės turi užtikrinti, kad psichologinį smurtą 

draudžiantys įstatymai galiotų ir internetinėje erdvėje, moterys žurnalistės neturėtų būti 

kaltinamos dėl patiriamo smurto internete ir neturėtų likti vienintelės atsakingos už šios 

problemos sprendimą, joms turėtų būti suteikta galimybė saugiai apie jį informuoti savo 

darbdavius, kurie imtųsi atitinkamų priemonių prieš smurtautojus. Interneto žiniasklaidos 

priemonės ir socialiniai tinklai turi užtikrinti efektyvaus tokio smurto raportavimo sistemą. 

Konferencijoje stebėtojo teisėmis dalyvavo Sekretoriato atstovė Miglė Mašanauskienė. 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt 

 

Pasaulinės spaudos laisvės dienos konferencija 

Balandžio 29 – gegužės 3 d. mišriu būdu vyko jau gražia tradicija tapusi Pasaulinei 

spaudos laisvės dienai skirta konferencija. 2021-ųjų metų tema – „Informacija kaip viešoji 

vertybė” (Information as a Public Good). Ją nutarta surengti Namibijoje, nes sukanka 30 metų 

nuo tada, kai 1991 m. šios šalies sostinėje Vindhuke paskelbta deklaracija, kurią pasirašė Afrikos 

žurnalistai per UNESCO organizuotą konferenciją, siekdami paremti spaudos laisvės principus 

Afrikos žemyne. Sekretoriatas išplatino kvietimą dalyvauti šioje konferencijoje, kuri pritraukė 

daugiau nei 3000 dalyvių iš 145 šalių. Tarpe kitų šalių atstovų trumpų video žinučių spaudos 

laisvės ir žurnalistų saugumo temomis buvo paskelbtas ir Lietuvos užsienio reikalų ministro 

Gabrieliaus Landsbergio kreipimasis į konferencijos dalyvius: https://en.unesco.org/news/why-

information-public-good-share-video-message-dedicated-world-press-freedom-day. 

Pagrindinės konferencijos temos: naujienų tarnybų veiklos gyvybingumo užtikrinimas ir 

žurnalistų saugumas; mechanizmai, padedantys užtikrinti interneto kompanijų skaidrumą; medijų 

ir informacinio raštingumo gerinimas. Konferencijoje buvo priimti šie dokumentai: Windhoek 

30+ Declaration; The Chilling: Global trends in online violence against women journalists ir 

naujausias tendencijas atspindinti apžvalga Letting the Sun Shine In: Transparency and 

Accountability in the Digital Age. 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt 

 

UNESCO programos „Informacija visiems” tarpvyriausybinės tarybos biuro 32-asis 

susitikimas 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375138
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375138
mailto:migle.masanauskiene@unesco.lt
https://en.unesco.org/news/why-information-public-good-share-video-message-dedicated-world-press-freedom-day
https://en.unesco.org/news/why-information-public-good-share-video-message-dedicated-world-press-freedom-day
https://en.unesco.org/sites/default/files/windhoek30declaration_wpfd_2021.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/windhoek30declaration_wpfd_2021.pdf
https://en.unesco.org/publications/thechilling
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377231
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377231
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Birželio 15-16 d. vyko nuotolinis UNESCO programos „Informacija visiems“ 

Tarpvyriausybinės tarybos biuro 32-asis susitikimas. Lietuvai atstovavo tarybos narys prof. 

Renaldas Gudauskas, stebėtojo teisėmis dalyvavo Atstovybės ir Sekretoriato atstovai. Sulaukta 

svarbaus pranešimo - UNESCO Komunikacijos ir informacijos sektoriui nuo liepos mėn. 

vadovaus naujai paskirtas Generalinės direktorės pavaduotojas komunikacijai ir informacijai 

Tawfik Jelassi. Taip pat Generalinės konferencijos 41-osios sesijos metu bus renkama 16 naujų 

šios programos Tarybos narių (dvi kadencijas iš eilės Taryboje Lietuvą atstovavo prof. dr. 

Renaldas Gudauskas). Susitikimo metu kiekvienos programos darbo grupės vadovas pristatė 

praėjusių metų veiklos ataskaitą, projektus, kuriems įgyvendinti buvo prašoma programos lėšų. 

Vienos darbo grupės dėl Covid-19 pandemijos susitikimų apskritai nesurengė, kitos kaip tik 

aktyviai veikė. Pripažinta, kad sėkmė priklauso nuo valstybių narių įsitraukimo ir finansinės 

paramos programai. Šiuo metu yra rengiamas programos strateginis planas 2022-2025 m., 

pateikta finansinė ataskaita: programa disponuoja 90 221 JAV dolerių suma (dosniausiai 

programą remia Kinija, kasmet skirdama po 20 000 JAV dolerių). Biuro nariai patvirtino 8 

projektus, finansuojamus iš programos specialiosios sąskaitos.  

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt 

 

UNESCO Tarptautinės komunikacijos vystymo programos (IPDC) 

tarpvyriausybinės tarybos biuro 65-asis susitikimas 

Birželio 17-18 d. vyko nuotolinis UNESCO Tarptautinės komunikacijos vystymo 

programos (IPDC) tarpvyriausybinės tarybos biuro 65-asis susitikimas. Lietuvai atstovavo biuro 

narė Aušra Jaruševičiūtė Juraitė, stebėtojo teisėmis dalyvavo Atstovybės ir Sekretoriato atstovai. 

Susitikime UNESCO Generalinės direktorės pavaduotojas Xing Qu ir IPDC pirmininkė, Švedijos 

nuolatinė atstovė Anna Brandt akcentavo IPDC programos ypatingą svarbą Covid-19 pandemijos 

aplinkybėmis. IPDC Sekretoriato direktoriaus pavaduotoja Saorla McCabe pristatė programos 

finansinę situaciją. Lietuva skyrė 10 000 EUR IPDC programai ir 4000 EUR tiksliniam įnašui - 

kasmetiniam IPDC renginiui spaudos laisvės tema Open Talks. Atkreiptas dėmesys į tai, kad 

IPDC programai pagaliau pavyko pritraukti ir privataus sektoriaus tikslinių įnašų. Dėl IPDC 

programos tolesnio finansavimo, buvo užsiminta apie šiuo metu vykstančias derybas su privataus 

sektoriaus atstovais. Taip pat IPDC pirmininkė pasidalino neoficialia informacija apie JAV 

ketinimus aktyviau prisidėti prie UNESCO Komunikacijos ir informacijos sektoriaus projektų. Iš 

viso IPDC biuro nariai patvirtino finansavimą 55 projektams. Susitikime pareiškimą, kurį 

parengė Atstovybė prie UNESCO, perskaitė kadenciją baigianti Lietuvos atstovė. Ji pažymėjo 

Afrikos prioriteto svarbą vertinant IPDC projektinius pasiūlymus, o taip pat atkreipė dėmesį į 

smurtą prieš žurnalistus ir spaudos laisvės suvaržymus Baltarusijoje, paragino IPDC biurą ieškoti 

galimybių paremti Baltarusijos žurnalistus ir nepriklausomą žiniasklaidą. Susitikime atsisveikinta 

su ilgamečiu IPDC sekretoriato direktoriumi Guy Berger. 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt 

 

UNESCO 2-asis Tarptautinis forumas „Nelaimingų atsitikimų rizikos mažinimas ir 

valdymas darniam dokumentinio paveldo saugojimui“ 

Rugsėjo 21-22 d. vyko 2-asis Tarptautinis forumas „Nelaimingų atsitikimų rizikos 

mažinimas ir valdymas darniam dokumentinio paveldo saugojimui“ (Disaster Risk Reduction and 

Management for Sustainable Preservation of Documentary Heritage), kuris sulaukė didelio 

susidomėjimo (vien registruotų dalyvių daugiau nei 700). Iškelti tikslai: pagilinti forumo dalyvių 

žinias apie nelaimingų atsitikimų rizikos mažinimą ir valdymą (strategija, kaip apsaugoti 

dokumentinį paveldą ir pačias atminties institucijas), ypač COVID-19 keliamų globalių iššūkių 

fone; skatinti tarpdisciplininį dialogą ir siekti nacionalinio bei tarptautinio dialogo, siekiant 

dalintis informacija ir dokumentinio paveldo išsaugojimo praktikomis; analizuoti ir pasiūlyti 

mailto:migle.masanauskiene@unesco.lt
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keletą strateginių veiksmų, įgyvendinant UNESCO programą “Pasaulio atmintis” nacionaliniu 

lygmeniu; stiprinti beužsimezgančias globalias partnerystes nelaimingų atsitikimų rizikos 

mažinime ir valdyme, siekiant užtikrinti dokumentinio paveldo apsaugą ir prieigą; apibrėžti 

UNESCO veiksmų strategiją dėl darnaus dokumentinio paveldo išsaugojimo. Forume dalyvavo ir 

Lietuvos nacionalinio komiteto “Pasaulio atmintis” nariai. Forumo dalyviai diskutavo 

dokumentinio paveldo išsaugojimo klausimais, dalijosi gerąja praktika, aptarė konkrečius 

stichinių nelaimių atvejus, nagrinėjo gelbėjimo operacijų schemas, pristatė visuomenės įtraukimo 

į gelbėjimo darbus veiklas. Taip pat buvo plačiai diskutuojama apie reikalavimus bei normas 

dokumentinio paveldo saugojimo patalpoms, natūralaus nusidėvėjimo prevenciją, skaitmeninimo 

bei edukacines programas visame pasaulyje. Kitais metais planuojama surengti ir 3-iąjį 

tarptautinį forumą šia aktualia tema. 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt 

 

UNESCO Pasaulinė medijų ir informacinio raštingumo savaitė (Global Media and 

Information Literacy (MIL) Week) 

Spalio 24–31 d. UNESCO Komunikacijos ir informacijos sektorius, Pietų Afrikos 

Respublika ir Europos Komisija surengė nuotolinę kasmetinę Pasaulinę medijų ir informacinio 

raštingumo (MIL) savaitę. Tradiciškai surengta tarptautinė konferencija, kurios šių metų tema – 

„Medijų ir informacinis raštingumas visuomenės labui“ (Media and Information Literacy for the 

Public Good), atspindinti pastarojo laiko aktualijas ir nuolat ją lydintys: Jaunimo forumas, Global 

Media and Information Literacy apdovanojimai bei hakatonas, sutelkiantys ir politikos 

formuotojus, ir ekspertus, ir tyrėjus, ir praktikus, ir tarptautines bei nevyriausybines organizacijas 

iš viso pasaulio. Šios savaitės renginiuose pakviesti dalyvauti VDU UNESCO MIL katedra, VU 

ir VGTU Komunikacijos fakultetų atstovai, Lietuvos žurnalistų sąjungą, Nacionalinės M. 

Mažvydo bibliotekos specialistai. 

https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek/2021/featureconference 

 

Baltijos šalių medijų raštingumo švietimo atstovų apvaliojo stalo diskusija 

Spalio 26 d. Tarptautinės pasaulinės plėtros ir švietimo organizacijos IREX atstovai 

Baltijos šalyse surengė vebinarą „Būsimųjų komunikacijos specialistų medijų raštingumo 

mokymai“ (Pasaulinės medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginys). Jo metu aptarti 

šešiuose Baltijos šalių universitetuose (Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetai Lietuvoje, 

Talino ir Tartu universitetai Estijoje, Latvijos ir Rygos Stradinio universitetai Latvijoje) dėstomi 

kursai medijų raštingumo temomis bei, suteikus finansavimą, pristatytos šiuose universitetuose 

planuojamos programos jauniesiems žurnalistams ir kitų specialybių studentams, kaip laisvai 

pasirenkamas kursas. Kiekvienas universitetas pristatė savo darbo grupę, veiklų planą, apimtis ir 

numatomą rezultatą.  

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt 

 

Neformalus informacinis UNESCO Tarptautinės komunikacijos vystymo programos 

(IPDC) Tarpvyriausybinės tarybos susitikimas 

Spalio 28 d. įvyko neformalus informacinis UNESCO Tarptautinės komunikacijos 

vystymo programos (IPDC) Tarpvyriausybinės tarybos susitikimas. Jo metu buvo apžvelgta 

pastarųjų metų veikla. Tarybos pirmininkė, Švedijos nuolatinė atstovė Anna Brandt informavo, 

kad per metus programa finansavo 95 projektus: 30 projektų Afrikoje, 11 arabų valstybėse, 22 

Azijos ir Ramiojo vandenyno šalyse, 1 Europoje ir 29 Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros regione. 

Taip pat pasidžiaugta, kad 2020 m. šiai programai skirtos lėšos, lyginant su 2019 m., padidėjo 

beveik dvigubai ir sudarė per 2,7 mln. JAV dolerių. UNESCO generalinės direktorės 

pavaduotojas komunikacijai ir informacijai Tawfik Jelassi atkreipė dėmesį į lapkričio 18 d. 

mailto:migle.masanauskiene@unesco.lt
https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek/2021/featureconference
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vyksiančius IPDC Tarybos rinkimus, kurių metu bus išrinkta pusė IPDC Tarybos narių (iš viso 

IPDC Tarybą sudaro 39 valstybės narės). II rinkiminėje grupėje į 3 vietas pretendavo Lietuva, 

Rusija, Baltarusija ir Čekija. Susitikimo metu Lietuvos nuolatinė atstovė prie UNESCO, 

ambasadorė Jolanta Balčiūnienė padėkojo IPDC Tarybos pirmininkei už puikų darbą ir 

pasiteiravo, ar ji svarstytų galimybę siekti dar vienos kadencijos. Ambasadorė Anna Brandt 

dėkojo už išreikštą pasitikėjimą ir patvirtino, kad Tarybos nariams pageidaujant ji tęstų darbą. 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt 

 

 

1.6. UNESCO MINIMOS SUKAKTYS 

 

Pranciškaus Skorinos „Mažosios kelionių knygelės“ išspausdinimo Vilniuje 500-ųjų 

metinių (2022) sukaktis  

Vasario 25 d. UNESCO Sekretoriatas informavo Lietuvos nuolatinę atstovybę prie 

UNESCO ir Sekretoriatą apie tai, kad artėjant Vykdomajai tarybai būtina skubiai pateikti 

Baltarusijos paramos raštą ir papildyti juo Pranciškaus Skorinos „Mažosios kelionių knygelės“ 

išspausdinimo Vilniuje 500-ųjų metinių sukakties bylą, atsižvelgiant į tai, kad minėta byla 

tiesiogiai susijusi su Baltarusija. Po pasitarimų su Prezidento kanceliarijos, Lietuvos nuolatinės 

atstovybės prie UNESCO ir Užsienio reikalų ministerijos atstovais Sekretoriatas informavo 

UNESCO Sekretoriatą apie papildomų paramos raštų netiksingumą, argumentuodamas tuo, kad 

tai nėra dvišalė ar daugiašalė kandidatūra, be to, tai ne asmenybės, o įvykio, tiesiogiai susijusio su 

Vilniumi, sukaktis. Taip pat kvestionuotas kriterijaus, reikalaujančio „visų su sukaktimi susijusių 

šalių paramos raštų“ tikslingumas ir iškeltas reikalavimo interpretacijų klausimas. Birželio 4 d., 

bendradarbiaujant su Lietuvos nuolatine atstovybe prie UNESCO, Sekretoriatas pateikė paraišką 

pakartotinai, pridėdamas 4 papildomus Baltarusijos pilietinių organizacijų paramos raštus, gautus 

iš Tarptautinės muziejų tarybos Baltarusijos skyriaus (ICOM Belarus), Tarptautinės paminklų ir 

vietovių tarybos Baltarusijos skyriaus (ICOMOS Belarus), Baltarusijos rašytojų asociacijos 

(Baltarusijos PEN Centras) ir EHU universiteto. Vis dėlto liepos 2 d. gautas galutinis UNESCO 

Sekretoriato atsakymas, kuriuo informuojama, kad šios sukakties kandidatūra atmesta dėl 

neatitikimo 4 atrankos kriterijui, t.y. dėl oficialių Baltarusijos valstybinių institucijų paramos 

rašto trūkumo. 

 

Vilniaus m. įkūrimo 700-ųjų metinių sukaktis (2023) 

Lapkričio 11 d. UNESCO Generalinės konferencijos 41-osios sesijos metu Vilniaus 

miesto paminėjimo 700-ųjų metų sukaktis (2023) paskelbta UNESCO minima sukaktimi. Šios 

sukakties kandidatūrą 2020 m. UNESCO svarstymui pateikė Lietuvos nacionalinės UNESCO 

komisijos Sekretoriatas kartu su Vilniaus miesto savivaldybe, bendradarbiaudami su Vilniaus 

Universiteto Istorijos fakultetu (prof. dr. Marija Drėmaite). Šios sukakties kandidatūrą palaikymo 

raštais parėmė Lenkijos, Čekijos, Ukrainos ir Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos. Iš viso 

2022-2023 m. UNESCO sukaktimis paskelbtos 67 minimos datos.  

 

Paroda, skirta Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms gimimo metinėms/ UNESCO 

sukakčiai (minėta 2017 m.) 
Vasario 22 d Sekretoriato ir kūrybinės grupės 2017 m. parengta kilnojamoji paroda 

„Semiotiko žvilgsnis į pasaulį“, skirta Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms gimimo metinėms 

paminėti, nuolatiniam saugojimui pervežta į Šiaulių „Aušros“ muziejų. Ši paroda, 2017-2020 m. 

pristatytą Vilniuje, Kaune, Paryžiuje, Lježe, Sankt Peterburge ir Maskvoje, 2021–2022 m. ją 

numatoma pristatyti įvairiose kultūros, švietimo ir mokslo institucijose Šiauliuose, Klaipėdoje bei 

kituose Lietuvos miestuose. 

mailto:migle.masanauskiene@unesco.lt
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2021-ieji – Marijos Gimbutienės 100-ųjų gimimo metinių sukaktis 

Sausio 20 d. Sekretoriato atstovė M. Valančiauskienė LRT Radijo laidoje pristatė 

UNESCO ir Lietuvos Marijos Gimbutienės 100-ųjų gimimo metinių sukaktį ir svarbiausius šios 

sukakties paskelbimo bei viešinimo aspektus. Laidos įrašas: 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000138324/10-12-marijos-gimbutienes-metai-kaip-garsioji-

archeologe-keite-poziuri-i-europos-istorija 

Rugsėjo mėnesį Prancūzijoje ir Lietuvoje vyko renginiai (parodos, konferencija, kt.), 

skirti Marijos Gimbutienės 100-ųjų gimimo metinių sukakčiai paminėti. Sekretoriatas prisidėjo 

prie šiai sukakčiai skirto naujo stiliaus UNESCO  logotipo sklaidos. Informacija pakartotinai 

išsiųsta suinteresuotoms institucijoms bei paskelbta informacinėse priemonėse. Sekretoriatas 

naudojo skaitmeninį logotipą 2021 m. proginėje korespondencijoje. 

Daugiau informacijos: Milda Valančiauskienė, milda@unesco.lt  

  

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000138324/10-12-marijos-gimbutienes-metai-kaip-garsioji-archeologe-keite-poziuri-i-europos-istorija
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000138324/10-12-marijos-gimbutienes-metai-kaip-garsioji-archeologe-keite-poziuri-i-europos-istorija
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000138324/10-12-marijos-gimbutienes-metai-kaip-garsioji-archeologe-keite-poziuri-i-europos-istorija
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2. KLAUSIMYNAI, TYRIMAI, ATASKAITOS 

 

2.1. BENDRA 

 

UNESCO 75-mečio leidinys-ataskaita 

Birželio 2 d. Sekretoriatas išsiuntė UNESCO sekretoriatui parengtus 5 trumpus 

straipsnius ir vaizdinę medžiagą apie Lietuvos inicijuotus projektus ar veiklas, susijusias su 

svarbiausiomis organizacijos temomis: Integrating Open Badge Standard in UNESCO ASPnet 

Schools in Lithuania, 2015; The Great Millennium Peace Ride, 1998-2000; Interregional project 

Dialogue among civilizations. The Caucasus, 2003; International Conference on the Dialogue 

among Civilisations, Vilnius, Lithuania, 2001; ir World Information Technology Forum, 2003. 

Straipsniai apie šias veiklas publikuoti specialiame leidinyje UNESCO and its unique network of 

National Commissions - 75 years of Success, kuris parengtas iki UNESCO Generalinės 

konferencijos 41-osios sesijos ir platinamas kaip jubiliejinis leidinys visose valstybėse narėse per 

nuolatines atstovybes, nacionalines komisijas, kitas Jungtinių Tautų agentūras ar organizacijas, 

glaudžiai bendradarbiaujančias su UNESCO. 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt 

 

2.2.      ŠVIETIMAS 

 

  UNESCO, kartu su Education International, vasario 5 d. išplatino pasaulinę apklausą apie 

mokytojų pasirengimą integruoti Darnaus vystymosi švietimo ir Globalaus pilietiškumo 

temas į ugdymo turinį (angl. Global survey of teachers’ readiness to integrate ESD and GCED 

into their teaching). Klausimynas persiųstas Lietuvos UNESCO ASPnet mokykloms. Tyrimo 

rezultatai publikuoti leidinyje „Teachers have their say: motivation, skills and opportunities to 

teach education for sustainable development and global Citizenship“.  

 

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerija vasario mėn. pateikė Lietuvos atsakymą 

klausimynui apie UNESCO Rekomendacijos tarpkultūriniam supratimui, 

bendradarbiavimui, taikai ir žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių švietimui (1974) 

įgyvendinimą. 

   

  Kovo 12 d. Sekretoriatas (L. Bugailiškytė-Lideikienė) pateikė informaciją UNESCO 

Švietimo politikos skyriaus apklausai apie finansines priemones, nukreiptas į pandemijos 

pasekmių švietime švelninimą (angl. Survey on the place of education in national fiscal 

responses). Tyrimo ataskaita: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36393    

 

  Sekretoriatas (L. Bugailiškytė – Lideikienė) koordinavo Lietuvos atsakymo pateikimą 

UNESCO klausimynui, skirtam apžvelgti valstybių pasirengimą kovai su neapykantos kalba 

švietimo priemonėmis (angl. Survey of Member States' actions to address and counter hate 

speech through education). Informacija klausimynui surinkta iš įvairių ministerijų ir 

nevyriausybinių organizacijų. Atsakymas pateiktas kovo 19 d.  

 

  UNESCO Vidaus priežiūros tarnybos Vertinimo biuras (angl. UNESCO Internal 

Oversight Service Evaluation Office), kartu su nepriklausoma išorinių konsultantų komanda 

„Ockham IPS“, pateikė apklausą apie UNESCO Švietimo sektoriaus darbą įtraukties srityje 

(angl. UNESCO's work on Inclusion in Education). Ją užpildė Sekretoriatas (D. Stabrauskaitė), 

konsultuojantis su Nacionalinės komisijos nariu prof. dr. Jonu Ruškumi (pateikta liepos 25d.). 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379721.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379721.locale=en
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Atskirai apklausą užpildė ir pateikė NŠA Įtraukties plėtros skyriaus vedėja Lina Palačionienė 

(rugsėjo 15 d.).  

 

  ŠMSM rugpjūčio 5 d. gavo UNESCO prašymą iki spalio 1 dienos pateikti iki 2025 ir 

2030 planuojamus pasiekti nacionalinius rodiklius, susijusius su 4-ojo darnaus vystymosi 

tikslo (DVT4) įgyvendinimu (pagal 7 indikatorius). Visgi ŠMSM atsisakė pateikti tokią 

informaciją. Tokios pozicijos laikėsi daugelis ES šalių, nes nacionaliniuose ir tarptautiniuose 

dokumentuose jau yra nustatyti kiti su DVT4 susiję indikatoriai, todėl papildomų įsipareigojimų 

prisiėmimas laikomas neprasmingu ir keliančiu sumaištį esamų švietimo strategijų kontekste. 

 

  UNESCO Gamtos mokslų sektorius, kartu su UNESCO Statistikos institutu, įgyvendina 

projektą, skirtą nustatyti bazines STEM ugdymo vertes bei geriau suprasti STEM ugdymo 

valdymą, politiką ir strategijas. Šiuo tikslu atliekama situacijos Centrinėje ir Rytų Europoje, 

įskaitant Lietuvą, analizė. Itin išsamų dviejų dalių (valdymo ir statistikos) klausimyną, apėmusį 

STEM ugdymą visuose švietimo lygiuose, užpildė NŠA Ugdymo turinio departamento 

specialistai (dr. Loreta Statauskienė ir kolegos) ir Sekretoriatas (D. Stabrauskaitė). Užpildytas 

klausimynas išsiųstas rugpjūčio 17 d. Pildant klausimyną išryškėjo centralizuotos informacijos 

šia tema stygius (duomenys šia tema fragmentuotai kaupiami skirtingų institucijų ir organizacijų, 

kas neleidžia susidaryti objektyvaus situacijos vaizdo). Lapkričio viduryje tyrėjai persiuntė 

parengtą šalies profilį peržiūrai. D. Stabrauskaitė gruodžio 2 d. pateikė tyrėjams pastabas ir 

papildymus.  

Daugiau informacijos: Dalia Stabrauskaitė, dalia@unesco.lt  

 

2.3. MOKSLAS 

 

UNESCO klimato kaitos strategijos įvertinimas 
Vasario 5 d. Aplinkos ministerija pateikė Lietuvos atsakymą klausimynui, skirtam 

UNESCO klimato kaitos strategijos įvertinimui. 

 

Klausimynas dėl Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto valdymo, procedūrų ir darbo 

metodų 

Liepos 19 d. Sekretoriatas pateikė atsakymus į Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto 

atsiųstą klausimyną dėl Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto valdymo, procedūrų ir darbo 

metodų (poreikio keisti valstybių narių skaičių komitete; privalomos arba savanoriškos valstybių 

narių rotacijos komitete ir kt.). Klausimynas užpildytas tariantis su Atstovybės prie UNESCO 

diplomatu Mindaugu Gabrėnu ir Lietuvos bioetikos komiteto pirmininke Asta Čekanauskaite. 

 Daugiau informacijos: Dovilė Lozovska, dovile.lozovska@unesco.lt  

 

2.4. KULTŪRA 

 

Klausimynas Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos pokyčių 

strategijai parengti 

Vasario 4 d. Sekretoriatas išplatino klausimyną dėl 2001 m. UNESCO Povandeninio 

kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo. Šiemet minime Konvencijos priėmimo 20-

metį.  Siekdama našesnių Konvencijos įgyvendinimo rezultatų UNESCO ruošia Pokyčių 

strategiją (Theory of Change), kurios tikslas išryškinti ir susieti 2001 m. Konvencijos 

įgyvendinimo siekius su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarke 2030 m. ir Vandenyno 

mokslo dešimtmečiu (https://en.unesco.org/ocean-decade). Apklausos rezultatai pristatyti 8-

ajame Konvencijos Šalių narių susitikime. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros 

mailto:dalia@unesco.lt
mailto:dovile.lozovska@unesco.lt
https://en.unesco.org/ocean-decade
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ministerijos - atsakinga institucija už Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos 

nuostatų vykdymą. 

  Daugiau informacijos: Renata Kepežinskienė, renata.kepezinskiene@unesco.lt 

 

  Klausimynas apie pandemijos poveikį UNESCO pasaulio paveldo vertybėms 

Vasario 5 d. Pasaulio paveldo centras išplatino klausimyną apie pandemijos poveikį 

pasaulio paveldo vertybėms. Klausimynu siekiama geriau suprasti su COVID-19 susijusius 

pokyčius, vykusius vietos lygmeniu 2019-2020 m. laikotarpyje ir padėti sukurti tinkamą 

UNESCO atsaką į šią išskirtinę krizę. Klausimynas išsiųstas pasaulio paveldo vertybių vietos 

valdytojams. 

  Daugiau informacijos: Renata Kepežinskienė, renata.kepezinskiene@unesco.lt 

 

UNESCO klausimynas apie Covid-19 pandemijos poveikį muziejams 

2020 m. UNESCO parengė ir paviešino ataskaitą Museums around the world in the face 

of COVID-19, kurioje pateikiami pirminiai susisteminti duomenys apie Covid-19 pandemijos 

pasekmes muziejų sektoriui įvairiose pasaulio šalyse. Siekiant šią ataskaitą atnaujinti ir pateikti 

dar išsamesnį vaizdą apie susiklosčiusią situaciją, UNESCO kreipėsi į valstybes nares, prašydama 

pateikti naujausią susijusią informaciją apie muziejų veiklą savo šalyje, užpildant parengtą 

klausimyną Impact of the COVID-19 pandemic on museums. Kaip ir prašyta, iki kovo 15 d. 

Kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės patarėja Vaiva Lankelienė atsakė į šį 

klausimyną. 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt 

 

UNESCO klausimynas dėl 1970 m. UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, 

išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos 

Sekretoriatas išplatino kvietimą iki balandžio 21 d. parengti atsakymus ir užpildyti 

klausimyną, skirtą valstybėms, ratifikavusioms 1970 m. UNESCO nelegalaus kultūros vertybių 

įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvenciją. 

Konvencijos sekretoriatas tokiu būdu siekia surinkti informaciją apie konvencijos įgyvendinimą 

ir būdus pagerinti nuoseklesnį Konvencijos įgyvendinimo gairių nuostatų laikymąsi. 

Konsoliduoti duomenys apibendrinti ataskaitoje, kuri pateikta  gegužės 27-28 d. vykusioje 1970 

m. konvencijos Pagalbinio komiteto 9-oje sesijoje. Klausimyną užpildė ir laiku pateikė Kultūros 

ministerijos atstovai. 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt 

 

UNESCO Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijos (1954 

m. Hagos) periodinė ataskaita 

Birželio 28 d. Sekretoriatas pateikė Lietuvos periodinę ataskaitą dėl UNESCO Kultūros 

vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijos (1954 m. Hagos) ir jos protokolų 

įgyvendinimo už 2017-2020 m. Ją parengė Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos 

departamento vyriausioji specialistė Auksė Ūsienė, prisidėjo Kultūros ministerijos Kultūros 

paveldo politikos grupės vyriausioji specialistė Neringa Ruseckienė. 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt 

             

UNESCO klausimynas apie nelegalų kultūros vertybių gabenimą Rytų Europos 

regione 

UNESCO Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo 

uždraudimo priemonių konvencijos (1970 m.) Sekretoriatas išplatino klausimyną, siekdamas 

išanalizuoti situaciją dėl nelegalaus kultūros vertybių gabenimo Rytų Europoje, apklausti 

mailto:renata.kepezinskiene@unesco.lt
mailto:renata.kepezinskiene@unesco.lt
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373530
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373530
mailto:migle.masanauskiene@unesco.lt
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valstybes nares, kaip įgyvendinamos 1970 m. konvencijos nuostatos, kaip laikomasi 2015 m. 

patvirtintų „Rekomendacijų dėl muziejų apsaugos ir viešinimo, jų įvairovės ir vaidmens 

visuomenėje“. Kartu su užpildytu klausimynu buvo prašoma pateikti nuorodas į nacionalinius 

teisės aktus ir kt. dokumentus. Klausimyną užpildė ir laiku pateikė šios konvencijos nacionalinė 

koordinatorė, Kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės vyr. specialistė Neringa 

Ruseckienė. 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt 

 

Klausimynas  apie UNESCO veiklas, siekiant išsaugoti kultūrą ekstremaliose 

situacijoje 

Lapkričio 26 d. kartu su Kultūros ministerija pateikti atsakymai į UNESCO Pokyčių 

teorijos tyrimą, skirtą UNESCO veiksmams, siekiant apsaugoti kultūrą ekstremaliose situacijoje 

(Survey Theory of Change for UNESCO’s action on the protection of culture in emergencies), 

kuriame prašoma įvertinti ir pateikti nuomonę, kokias UNESCO veiklos sritys turi būti 

prioritetines ir koks turėtų būti jų poveikis,  siekiant apsaugoti kultūrą ekstremaliosiose 

situacijose. Atsakymuose akcentuotas prioritetas veiksmingam tarptautiniam atsakui pasitelkiant 

politinį ir diplomatinį tarpininkavimą, aktyvinant ir įgyvendinant UNESCO teisės aktus ir teisines 

priemones, taip pat stiprinant valstybių narių gebėjimus. 

 Daugiau informacijos: Renata Kepežinskienė, renata.kepezinskiene@unesco.lt 

 

Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo ir  aktualizavimo būklės bei jos 

gerinimo galimybių tyrimas 

Gruodžio 2 d. įvyko Lietuvos kultūros tarybos surengta diskusija dėl pasiruošimo 

įgyvendinti nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo ir  aktualizavimo būklės bei jos gerinimo 

galimybių tyrimą. Diskusijoje dalyvavo Lietuvos kultūros tarybos, Kultūros ministerijos, 

Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Sekretoriato (M.Valančiauskienė) atstovai. Susitikimo 

metu aptartos tyrimo kryptys, tikslas, tematika, tarpdisciplininiai aspektai. 

Daugiau informacijos: Milda Valančiauskienė, milda@unesco.lt 

 

2.5. KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA 

 

UNESCO apklausa dėl UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ įgyvendinimo 

Sekretoriatas išplatino UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ sekretoriato ir 

Tarptautinio dokumentinio paveldo centro (International Centre for Documentary Heritage 

(ICDH) parengtą trumpą apklausą, kaip valstybių narių atminties institucijos įgyvendina 

dokumentinio paveldo išsaugojimą, skaitmeninimą bei viešinimą reguliuojančias nacionalines ir 

tarptautines tvarkas ir 2015 m. UNESCO Rekomendaciją dėl dokumentinio paveldo, įskaitant 

skaitmeninį, išsaugojimo ir prieigos. Klausimyną užpildė ir laiku (gegužės 7 d.) pateikė 

Nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ nariai, atstovaujantys Lietuvos nacionalinę Martyno 

Mažvydo biblioteką, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteką ir Lietuvos valstybės 

naująjį archyvą. 

 

UNESCO klausimynas apie Komunikacijos ir informacijos sektoriaus veiklą 

UNESCO išplatinus klausimyną apie Komunikacijos ir informacijos sektoriaus veiklą, M. 

Mašanauskienė parengė atsakymus ir juos pateikė spalio 28 d. Šia anonimiška apklausa 

organizacija siekia surinkti objektyvius šio sektoriaus veiklos vertinimus, pasitikrinti, ar sektoriui 

keliamos užduotys atitinka daugelio valstybių narių lūkesčius, ar planai yra tinkamai 

įgyvendinami, kokios rekomenduojamos veiklos ir pan. Surinktų duomenų analizę atliks 

UNESCO veiklos auditas. Savo atsakymuose Sekretoriato atstovė pabrėžė žurnalistų saugumo ir 

mailto:migle.masanauskiene@unesco.lt
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nebaudžiamumo už nusikaltimus prieš juos temų svarbą, būtinybę nuosekliai plėtoti medijų ir 

informacinio raštingumo programas, siūlė daugiau dėmesio skirti medijų vystymui Afrikos 

žemyne per projektų finansavimą IPDC programos formate. 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt 

  

mailto:migle.masanauskiene@unesco.lt


32 

 

3. RENGINIAI, POSĖDŽIAI, SUSITIKIMAI IR KITA VEIKLA, SUSIJUSI SU 

KOMISIJOS IR SEKRETORIATO VEIKLA, UNESCO PROGRAMŲ 

ĮGYVENDINIMU IR VIEŠINIMU 

3.1. BENDRA 

Susitikimas LR Vyriausybės kanceliarijoje 

Sausio 8 d. LR Vyriausybės kanceliarijoje įvyko susitikimas su Vyriausybės kanclere Giedre 

Balčytyte ir Personalo valdymo skyriaus vedėja Renata Sadzevičiūte – Vilkele. Šio susitikimo 

metu Sekretoriato komunikacijos programų vadovė, l. e. p. generalinė sekretorė Miglė 

Mašanauskienė pristatė Sekretoriato veiklą: struktūrą, darbo pobūdį, aktualią problematiką, 

prioritetines veiklas, svarbiausias metų užduotis ir planus. 

Sausio 11 d., Vyriausybės kanclerės prašymu, buvo papildomai pateikta glausta informacija 

apie: Lietuvos kandidatavimą į UNESCO Vykdomąją tarybą; inicijuotiną Lietuvos narystės 

UNESCO organizacijoje pridėtinės vertės tyrimą, skirtą įvertinti UNESCO atnešamą finansinę ir 

vertybinę naudą Lietuvai; poreikį paskirti nacionalinius koordinatorius, atsakingus už ratifikuotų 

konvencijų įgyvendinimą; Lietuvos atstovus UNESCO tarpvyriausybiniuose komitetuose ir darbo 

grupėse. 

 

Nacionalinės komisijos ir Sekretoriato nuostatų vertimas 

Sekretoriato užsakymu Nacionalinės komisijos nuostatai ir Sekretoriato nuostatai išversti į 

anglų kalbą ir kovo 12 d. patalpinti Komisijos svetainėje anglų k.: 

https://www.unesco.lt/images/4980_Nutarimas_TAP-20-16342_EN.pdf 

https://www.unesco.lt/images/4980_Isakymas2020_EN.pdf 

 

Kvietimas teikti kandidatus į Nacionalinę komisiją 

LR Vyriausybės kanceliarijos pavedimu, sausio 13 d. Sekretoriatas, vadovaudamasis 

Nacionalinės komisijos nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 

1163, „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 772 „Dėl 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, 1 ir 4 punktais, 

raštu kreipėsi į susijusias institucijas dėl jų atstovų ir pakaitinių asmenų kandidatūrų teikimo į 

Nacionalinę komisiją. Gavęs visų institucijų teikiamus kandidatus ir apsvarstęs Sekretoriato 

teikiamų šešių ekspertų kandidatūras, Sekretoriatas vasario 4 d. parengė ir LR Vyriausybės 

kanceliarijai pateikė Nacionalinės komisijos sudėties projektą. Nacionalinės komisijos sudėtis 

atnaujinta LR  Ministro Pirmininko 2021 m. gegužės 28 d. potvarkiu Nr. 72. 

 

Nacionalinės komisijos posėdis 

Birželio 22 d. įvyko naujai patvirtintos Nacionalinės komisijos metinis posėdis Microsoft 

Teams platformoje. Posėdžio metu išrinktas Nacionalinės komisijos pirmininkas - Rimantas 

Žylius, pirmininko pavaduotoja – dr. Reda Cimmperman, Vykdomasis komitetas - Vidmantas 

Bezaras, dr. Reda Cimmperman, dr. Laima Galkutė, prof. Rimvydas Laužikas, Albertas 

Stanislovaitas ir Lukas Kornelijus Vaičiakas. Taip pat patvirtinta 2020 m. Sekretoriato veiklos 

ataskaita bei 2021 m. Sekretoriato veiklos planas.  

 

Susitikimas su Ukrainos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi 

Gegužės 13 d. Komisijos pirmininkas Jonas Ruškus buvo pakviestas į nuotolinį susitikimą 

su Ukrainos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi J.E. ponu Volodymyr Yatsenkivskyi. 

Jame taip pat dalyvavo keli Ukrainos diplomatai ir Sekretoriato atstovė M. Mašanauskienė. 

Susitikime buvo apsikeista draugiškais bendradarbiavimo tarp šalių ir nacionalinių komisijų 

ketinimais, išreikštas Ukrainos palaikymas Lietuvai kandidatuojant į UNESCO Vykdomąją 

tarybą 2021–2025 metams. Taip pat ambasadorius perdavė Ukrainos nacionalinės komisijos 

https://www.unesco.lt/images/4980_Nutarimas_TAP-20-16342_EN.pdf
https://www.unesco.lt/images/4980_Nutarimas_TAP-20-16342_EN.pdf
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pirmininkės Emine Džaparovos prašymą surengti bendrą Lietuvos ir Ukrainos susitikimą ir 

aptarti konkretesnius bendrus planus ir projektus. 

 

Konkursas Sekretoriato švietimo programų vadovo pareigoms užimti 

Esant poreikiui atskirti švietimo ir mokslo sritis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 aktualia 

redakcija bei Sekretoriato nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės kanceliarijos 2020 m. birželio 30 

d. įsakymu Nr. V-135 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato nuostatų 

patvirtinimo“ 13.7, 13.9 ir 15 papunkčiais, o taip pat atsižvelgiant į Sekretoriato finansų valdymo 

specialistės prašymą dėl etato sumažinimo bei Švietimo ir mokslo programų vadovės prašymą dėl 

pareigybių atskyrimo, sausio 22 d. buvo patvirtintas naujas Sekretoriato pareigybių ir etatų 

sąrašas, ir paskelbtas konkursas Švietimo programų vadovo pareigoms užimti (0,5 etato). Kovo 5 

d. Sekretoriato Švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė ir l. e. p. 

generalinė sekretorė Miglė Mašanauskienė surengė pokalbius su trimis kandidatais, tačiau 

neatrinkus tinkamo kandidato, konkursas buvo pratęstas. Atsiradus naujiems kandidatams, 

pokalbiai su jais buvo surengti balandžio 7 d. Konkursą laimėjusioji Dalia Stabrauskaitė darbą 

Sekretoriate pradėjo nuo birželio 1 d. 

 

Konkursas Sekretoriato mokslo programų vadovo pareigoms užimti 

Mokslo programų vadovei Lilianai Bugailiškytei-Lideikienei informavus apie ketinimą 

nuo birželio 14 d. išeiti gimdymo atostogų, buvo paskelbtas konkursas laikinai eiti mokslo 

programų vadovo pareigas (1 etatui). Reikalavimus atitiko viena kandidatė Dovilė Lozovska, su 

kuria pokalbis surengtas birželio 1 d., dalyvaujant l. e. p. generalinei sekretorei Agnei 

Vilkončiūtei, mokslo programų vadovei Lilianai Bugailiškytei-Lideikienei bei generalinės 

sekretorės padėjėjai Jurgitai Vaitkutei. Dovilės Lozovskos kandidatūra buvo patvirtinta ir darbą 

Sekretoriate ji pradėjo birželio 15 d. 

 

Sekretoriato vadovo pasikeitimas 

Nuo rugsėjo 1 d. Sekretoriato generalinės sekretorės pareigas pradėjo eiti dr. Marija 

Drėmaitė.  

 

Iškilmingas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos posėdis, skirtas paminėti 

Lietuvos narystės UNESCO 30-metį 

Spalio 8 d. Vilniaus universiteto Mažojoje auloje (Aula parva) įvyko iškilmingas 

Nacionalinės komisijos posėdis, skirtas paminėti Lietuvos narystės UNESCO 30-metį. Renginį 

vedė generalinė sekretorė prof. dr. Marija Drėmaitė. Sveikinimo kalbas sakė Nacionalinės 

komisijos pirmininkas Rimantas Žylius, Vilniaus Universiteto rektorius prof. dr. Rimvydas 

Petrauskas, buvęs Lietuvos ambasadorius prie UNESCO dr. Arūnas Gelūnas, Vyriausybės 

kanclerė Giedrė Balčytytė. Šiame iškilmingame renginyje į UNESCO programos „Pasaulio 

atmintis“ nacionalinį registrą įrašyti devyni nauji dokumentinio paveldo objektai, kurių 

saugotojams sertifikatus įteikė Nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ pirmininkas prof. dr. 

Rimvydas Laužikas. Nacionalinio komiteto nariai ir nepriklausomi dokumentinio paveldo 

ekspertai penkiems iš jų suteikė regioninę, o keturiems – nacionalinę reikšmę. Iškilmingą posėdį 

organizavo Sekretoriatas, Nacionalinis komitetas „Pasaulio atmintis“ ir Vilniaus universitetas. 

Jame dalyvavo apie 70 asmenų: Nacionalinės komisijos ir Nacionalinio komiteto „Pasaulio 

atmintis“ nariai, ekspertai, dokumentinio paveldo saugotojai ir kt.                                                                                                              

 

Lietuvos prezidento susitikimas su UNESCO generaline direktore 
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Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda lapkričio 30 d. Paryžiuje susitiko su 

UNESCO generaline direktore Audrey Azoulay. Susitikimo metu jie aptarė UNESCO stebėsenos 

svarbą aneksuotame Kryme, švietimo aktualijas (įtraukųjį švietimą, Lietuvoje ratifikuojamą 

Konvenciją dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo ir kt.), Lietuvos siekį Kauno 

modernizmo architektūrą įtraukti į Pasaulio paveldo sąrašą.  D. Stabrauskaitė prieš šį vizitą 

Prezidentui parengė pažymą apie UNESCO  prioritetus švietimo srityje, Lietuvos dalyvavimą su 

švietimu susijusiuose UNESCO tinkluose ir programose. 

 

 

3.2. ŠVIETIMAS 

 

UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklo (ASPnet) Lietuvoje koordinavimas 

Rugsėjo mėnesį dar vieneriems mokslo metams (2020/2021) pratęstos sutartys su 15 

mokyklų. Surinktos visų mokyklų 2020/2021 m. veiklos ataskaitos ir 2021/2022m. veiklos 

planai. Pradėta reguliarių susitikimų su mokyklų koordinatoriais praktika. Suorganizuoti 

nuotoliniai susitikimai rugsėjo 21 d., lapkričio 3 d. ir gruodžio 8 d., kurių metu buvo aptariami 

einamieji klausimai, planai, iššūkiai, diskutuota aktualiomis temomis. Sukurtos virtualaus 

bendradarbiavimo platformos (uždara Facebook grupė, Google paskyra), siekiant palengvinti 

keitimąsi patirtimi ir informacija tarp tinklo narių. Mokykloms buvo reguliariai persiunčiama 

informacija apie aktualius renginius ir iniciatyvas, pasirūpinama jų dalyvavimo organizaciniais 

klausimais. Dalis veiklų į kurias jos įsitraukė: 

● Mokiniai ir mokytojai dalyvavo IREX projekto „Medijų raštingumas Baltijos šalyse“ 

rėmuose vykdytuose 2 dienų mokymuose (vasario 23, 25 d);   

● Kelios mokyklos įsitraukė į tarptautinius UNESCO projektus -  projektą klimato kaitai 

„Decarbonize“ (Radviliškio Lizdeikos mokykla ir Šiaulių Didždvario gimnazija), konkursą 

„Week of Sound“ (Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija);  

● Su mokiniais susitiko ir pamokas vedė L‘Oreal-UNESCO programos „Moterims moksle“ 

apdovanojimą gavusios mokslininkės. 2020 m. laureatės Dominyka Dapkutė bei dr. Rima 

Budvytytė vasario-balandžio mėnesiais vedė nuotolinius užsiėmimus 14-ai klasių UNESCO 

asocijuotose mokyklose visoje Lietuvoje (D. Dapkutė parengė pamoką apie vėžį, R. 

Budvydytė apie Alzheimerio ligą).  

2021 m. laureatės Ieva Plikusienė ir Joana Smirnovienė su moksleiviais susitiko gyvai. J. 

Smirnovienė pravedė paskaitas Vilniaus Žemynos gimnazijoje (11.05), Vilniaus Adomo 

Mickevičiaus licėjuje (11.17), Šakių Žiburio gimnazijoje (12.01), Šilutės Vydūno 

gimnazijoje (12.02). Taip pat pravedė paskaitą ir ekskursiją į Gyvybės mokslų centrą 

(kuriame mokslininkė dirba) atvykusiems Klaipėdos technologijų mokymo centro 

moksleiviams. Su keliomis mokyklomis dar planuoja susitikti ir 2022 metais (priimti 

apsilankymui laboratorijoje). Ieva Plikusienė susitiko su Vilniaus Adomo Mickevičiaus 

licėjaus mokiniais (11.19).  

● Mokyklos naudojosi galimybe atvežti mokinius patyriminiam chemijos mokymuisi į Jaunųjų 

chemikų laboratoriją, kur Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto studentai 

nemokamai praveda mokiniams pagal amžių pritaikytus praktinius chemijos užsiėmimus 

(pasinaudojo Jonavos Raimundo Samulevičiaus gimnazija, Vilniaus Adomo Mickevičiaus 

licėjus, kitos mokyklos tariasi dėl 2022 m.). 

Liepos 15 d. D. Stabrauskaitė dalyvavo nuotoliniame tarptautiniame UNESCO susitikime, 

skirtame aptarti ASPnet ir UNITWIN tinklų aktualijas, problemas. Tarptautinė ASPnet 2022-

2029 m. strategija iki metų pabaigos taip ir nebuvo paskelbta. UNESCO informavo, kad 

strategijos projektą planuojama šalims persiųsti 2022 metų pradžioje. 
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4-asis edukacijos forumas „Kokybiško švietimo visiems visą gyvenimą UNESCO 

vizija: artėjame prie ar tolstame nuo jos?“ 

Kovo 25 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos edukacinių tyrimų 

asociacija (LETA), kartu su Vytauto Didžiojo universitetu, organizavo ketvirtąjį edukacijos 

forumą „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“, 

pavadinimu „Kokybiško švietimo visiems visą gyvenimą UNESCO vizija: artėjame prie ar 

tolstame nuo jos?“ aptarti. Forume pristatyta VDU mokslininkių grupės parengta ir UNESCO 

svetainėje publikuota medžiaga “Lifelong quality education for all: moving towards or away 

from UNESCO‘s grand vision? a case study of Lithuania” (2020). 

 

Darnaus vystymosi švietimas (DVŠ) 

Komisija balandžio 12 d. išsiuntė raštą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, 

pateikdama pastabas dėl Bendrųjų programų atnaujinimo gairėse numatomų ugdymo turinio 

pokyčių, įgyvendinant Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 metų. Komisijos 

rašte (autoriai - tuometinis pirmininkas J. Ruškus ir komisijos narė L. Galkutė, koordinatorė L. 

Bugailiškytė-Lideikienė) pastebėta, kad į bendrąsias programas integruojant darnaus vystymosi 

nuostatas nepavyko įgyvendinti esminio darnaus vystymosi principo – sisteminės prieigos. Rašte 

įvardinti konkretūs trūkumai, išreikštas pasirengimas bendradarbiauti tobulinant bendrąsias 

ugdymo programas. 

UNESCO, kartu su Vokietija, gegužės 17-19 d. nuotoliniu būdu surengė Pasaulinę 

Darnaus vystymosi švietimo konferenciją Berlyne (UNESCO World Conference on Education for 

Sustainable Development). Svarbiausiu konferencijos tikslu tapo priminti valstybės narėms apie 

Darnaus vystymosi švietimą kaip visą švietimo sistemą keičiančią paradigmą, kurioje ugdomi 

atsakingi ir aktyvūs darnių visuomenių ir sveikos planetos piliečiai. Lietuvą atstovavo Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos viceministras Ramūnas Skaudžius, deleguoti ir kiti ministerijos, 

Prezidentūros, Komisijos, Sekretoriato atstovai.   

2020 m. UNESCO inicijavo naują darbotvarkę „Darnaus vystymosi švietimas: siekiant 

DVT iki 2030” ir jos įgyvendinimo gaires. Konferencija tapo šio dokumento pristatymo ir 

aptarimo renginiu, bei pastanga mobilizuoti valstybių paramą ir įsipareigojimus naujai 

dešimtmečio programai. Konferencijos metu priimta Berlyno deklaracija Darnaus vystymosi 

švietimui (angl. Berlin Declaration on Education for Sustainable Development). Rengiantis 

konferencijai valstybių ekspertai buvo pakviesti prisidėti prie deklaracijos kūrimo. Nacionalinės 

komisijos narės dr. Laimos Galkutės suformuluotos pastabos, kuriomis siekiama geresnės 

atitikties raktiniams UNESCO švietimo strateginiams dokumentams, deklaracijos projektui 

pateiktos balandžio 23 d. 

Liepos 6-8 d. UNESCO tarptautinis švietimo planavimo institutas organizavo nuotolinį 

tarptautinį švietimo politikos forumą „4-asis Darnaus vystymosi tikslas: lankstaus mokymosi 

planavimas”. Jame dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas Andrius Zalitis. 

Lapkričio 29 d. – gruodžio 1 dienomis nuotoliniu būdu vyko 5-asis UNESCO forumas 

apie transformuojantį švietimą darniam vystymuisi, globaliam pilietiškumui, sveikatai ir gerovei. 

Jame buvo dalijamasi gerąja praktika švietimo politikos, ugdymo programų, mokytojų rengimo, 

mokinių vertinimo ir kt. srityse, apžvelgiama statistika, santykyje su 4-ojo Darnaus vystymosi 

tikslo 4.7 punktu, aptariami galimi rodikliai progresui matuoti. Forume dalyvavo 5 Lietuvos 

delegatai: du ŠMSM (vyr. specialistės J. Vosylytė-Abromaitienė, S. Dzikauskaitė) ir trys NŠA 

atstovai (direktorė R. Krasauskienė, pavaduotoja A. Ranonytė, specialistas J. Paulikas).   

Šią vasarą į Lietuvą buvo sugrąžinti tarpukario laikotarpio dokumentai, kuriuos nuo 

pražūties išsaugojo ir neatlygintinai Lietuvai perdavė pasaulyje žinomas švietimo ekspertas, 

Jorko universiteto (Torontas) UNESCO Švietimo perorientavimo į tvarumą katedros vadovas 

Čarlzas Hopkinsas, pažinojęs Lietuvos diplomatą Joną Gylį. Rugsėjo 3 d. suorganizuotas 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374214.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374214.locale=en
https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-en.pdf
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virtualus susitikimas tarp C. Hopkinso, Jorko universiteto UNESCO katedros vykdomosios 

koordinatorės Katrin Kohl, Nacionalinės komisijos narės L. Galkutės, Prezidento patarėjos 

Vilmos Bačkiūtės ir Sekretoriato Švietimo programų vadovės D. Stabrauskaitės. Susitikimo metu 

aptartos preliminarios pradinio bendradarbiavimo švietimo srityje galimybės. Spalio mėnesį 

svetainėje „Švietimo naujienos“ publikuotas D. Stabrauskaitės interviu su C. Hopkins darnaus 

vystymosi švietimo tema.  

Balandžio 16 d. Sekretoriatas (L. Bugailiškytė- Lideikienė) UNESCO ir Japonijos 

vyriausybės darnaus vystymosi švietimo apdovanojimui antrą kartą pateikė VŠĮ „Europos 

socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų instituto“ vykdomos „ChangeMakers‘ON“ 

tarptautinės socialinių inovacijų ir verslo vystymo programos paraišką. Programos koncepcija 

remiasi Jungtinių Tautų Darnaus Vystymosi Tikslų darbotvarke, misija – vystyti socialines 

inovacijas ir verslą, suteikiant aukščiausio lygio ekspertų pagalbą, sudaryti galimybes kurtis ir 

augti tvariems bei gyvybingiems socialiniams verslams. Paraiška tarp 3 laimėjusiųjų projektų 

nepateko.  

 

UNESCO renginiai apie neapykantos kalbos mažinimą per švietimą 

Balandžio 30 d. UNESCO, kartu su Jungtinių Tautų Genocido prevencijos ir atsakomybės 

ginti biuru,  organizavo parengiamąjį susitikimą prieš Tarptautinę aukšto lygio konferenciją apie 

neapykantos kalbos mažinimą per švietimą („Global Education Ministers Conference and Multi-

stakeholder Forum on addressing and countering hate speech through education"). Susitikime 

pristatyta apibendrinta pasaulinė apžvalga. Rugsėjo 30 - spalio 1 dienomis surengtas daugiašalis 

UNESCO forumas. Dvi dienas vykusiame renginyje pilietinių visuomeninių organizacijų 

atstovai, žmogaus teisių ekspertai, socialinių medijų ir valstybės institucijų atstovai aptarė 

svarbiausius neapykantos kalbos problemos aspektus. Spalio 26 d. surengtas antrasis renginys - 

ministrų lygio konferencija. Joje Lietuvą atstovavo ir trumpą kalbą perskaitė švietimo 

viceministras Ramūnas Skaudžius. Šių renginių ciklą rėmė Lietuva, Prancūzija, Portugalija, 

Kataras, Korėja ir Europos Sąjunga.  

 

Švietimas COVID-19 kontekste 

Balandžio 21 d. Sekretoriato atstovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė dalyvavo Seimo 

Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos surengtame nuotoliniame posėdyje dėl kontaktinio 

ugdymo atnaujinimo. Prašyta pasisakyti apie UNESCO požiūrį į mokyklų uždarymą pandemijos 

metu ir kitų valstybių taikomas praktikas. Atstovė kalbėjo apie UNESCO nuostatą mokyklų 

uždarymą rinktis kaip paskutinę priemonę, akcentuojant mokyklos kaip ne tik mokymosi vietos, 

bet pirmiausia saugios aplinkos, socializacijos erdvę ir to svarbą.  

Gegužės 17 d. į Sekretoriatą kreipėsi LRT dėl reportažo apie tai, kiek laiko UNESCO 

duomenimis įvairiose pasaulio valstybėse dėl pandemijos neveikia mokyklos, pakomentuoti, 

kokią grėsmę mokyklų uždaryme pastebi UNESCO, kokias problemas švietimui visame 

pasaulyje iškėlė pandemija ir kaip šiame kontekste atrodo Lietuva. Komisijos komentarą LRT 

pateikė pirmininkas prof. Jonas Ruškus, akcentavęs karantino ir užsitęsusio nuotolinio mokymo 

sąlygotą labiausiai neraminančią vaikų psichinės ir emocinės sveikatos būklę. 

Birželio 4 d. UNESCO Tarptautinio švietimo biuras organizavo nuotolinį seminarą 

"Sėkmingesnis planavimas po Covid-19 – Mokymo turinys ir kokybiškas švietimas: Kuo 

pagelbėtų neuromokslas?”  (angl. Curriculum and quality learning: How can neuroscience 

contribute?). Seminaro klausėsi neuromokslininkė, L‘Oreal-UNESCO premijos laureatė dr. Urtė 

Neniškytė. 

 

Regioninė konsultacija apie suaugusiųjų švietimą 

https://www.svietimonaujienos.lt/carlzas-hopkinsas-svietimo-ekspertas-isgelbejes-lietuvos-tarpukario-dokumentus/
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Rugsėjo 8-9 dienomis virtualiu formatu vyko regioninė konsultacija, organizuota kaip 

vienas iš pasiruošimo renginių prieš 2022 metais vyksiančią 7-ąją tarptautinę suaugusiųjų 

švietimo konferenciją CONFINTEA VII. Renginį organizavo UNESCO, Europos Komisija ir 

Slovėnijos vyriausybė. Rengiamai rezoliucijai diskusijų metu dalyviai pateikė siūlymus aktyvinti 

bendradarbiavimą tarp verslo, švietimo ir savivaldos institucijų; aktyviau pripažinti ankstesnį 

suaugusiųjų švietimą; plėtoti suaugusiųjų IKT kompetencijas; didinti suaugusiųjų švietimo 

prieinamumą visoms gyventojų grupėms. Lietuvą atstovo dvi Sekretoriato deleguotos Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos narės - MRU Socialinės politikos fakulteto prodekanė 

doc. dr. Irena Žemaitaitytė ir VDU Švietimo akademijos profesorė dr. Genutė Gedvilienė 

(daugiau informacijos – jų pateiktose dalyvavimo ataskaitose).  

 

UNESCO Besimokantys miestai 

Yoeonsu mieste (Korėja) spalio 27-30 dienomis hibridiniu būdu vyko V-oji UNESCO 

Besimokančiųjų miestų (Learning cities) tinklo konferencija, kurioje dalyvavo daugiau nei 2000 

asmenų. Šiais metais ypatingas dėmesys buvo skiriamas miestų atsparumui sveikatos krizių 

kontekste, sinergijoms tarp sveikatos, gerovės (angl. wellbeing) ir švietimo. Renginio metu 

priimta Yeonsu deklaracija Besimokantiems miestams , kuria įsipareigojama kurti sveikus ir 

atsparius miestus. Gyvai renginyje Lietuvos atstovai nedalyvavo, tačiau nuotoliniam dalyvavimui 

užsiregistravo Kauno savivaldybės (Švietimo skyriaus vedėja Ona Gucevičienė, specialistė Laura 

Papievienė, Užsienio skyriaus vyr. specialistė Karolina Bagočenko) ir KTU (prof. Visvaldas 

Varžinskas) darbuotojai. Šiam tarptautiniam tinklui nuo 2016 metų priklausantis Kaunas 

gruodžio 29 d. (elektronine forma) pateikė kas dvejus metus privalomą pateikti ataskaitą 

(nurodytas pateikimo terminas buvo 2021.12.31).  

Sekretoriatas gavo kvietimą iki 2022 m. vasario 28 dienos teikti paraiškas dėl naujų šalies 

miestų prisijungimo prie šio tinklo. Visgi nuspręsta kvietimo neplatinti ir paraiškų neteikti, 

atsižvelgiant į tai, kad visai neseniai (lapkričio 8 d.) Vilnius paskelbtas UNESCO Kūrybiniu 

(literatūros) miestu. 

 

Įtraukusis švietimas 

Sekretoriatas pradėjo pokalbių įtraukiojo švietimo tema ciklą, kurį numatoma tęsti ir 2022 

metais. Pirmąjį renginį D. Stabrauskaitė surengė gruodžio 8 dieną (nuotoliniu būdu). Pranešimus 

skaitė UNESCO komisijos narys prof. Jonas Ruškus, pasidalinęs įžvalgomis iš žmogaus teisių 

perspektyvos, ir vienos iš ASPnet mokyklų atstovė – Kauno Kovo 11-osios gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Lukšienė, kalbėjusi apie savo mokyklos patirtį šioje 

srityje, darbą su skirtingų poreikių vaikais. Po jų vyko diskusija, klausytojai uždavė klausimus ir 

dalinosi jiems kylančiais iššūkiais. Dalyvavo apie 50 asmenų, daugiausia ASPnet mokyklų 

atstovai, tačiau taip pat ŠMSM (5 asmenys), Lietuvos negalios organizacijų forumo ir kelių kitų 

organizacijų atstovai.  

Gruodžio 10 dieną (Tarptautinę žmogaus teisių dieną) nacionalinė Martyno Mažvydo 

bibliotekoje ir internetu vyko 4-asis Nacionalinis žmogaus teisių forumas. Jame daugiau nei 100-

as skirtingų sektorių atstovų diskutavo, ką galima padaryti, kad Lietuvoje būtų gera gyventi visų 

tautybių, rasių, tikėjimų, lyčių, socialinių padėčių, įsitikinimų ar pažiūrų žmonėms. Viename iš 

šio forumo renginių - diskusijoje “Įtraukus švietimas – misija (ne)įmanoma?” - dalyvavo 

UNESCO komisijos narys prof. Jonas Ruškus.   

 

Aplinkosauginis švietimas 

Liepos 1 d. Prezidentūros organizuotose dirbtuvėse “Klimatas keičiasi. Ar keičiasi 

ugdymo turinys?” UNESCO komisijos narė Laima Galkutė ir Švietimo programų vadovė Dalia 
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Stabrauskaitė pristatė UNESCO perspektyvą ir iniciatyvas klimato kaitos švietimo srityje. 

Renginys vyko Valstybės pažinimo centre, jame dalyvavo švietimo srities atstovai ir moksleiviai.  

Jaunimo organizacijos „Fridays4Future“ Lietuvoje atstovės (Gabija Gorobecaitė ir Ūla 

Balaševičiūtė) kreipėsi į  komisijos narę Laima Galkutę ir D. Stabrauskaitę, prašydamos 

konsultacijų, ruošiantis COP26 (JT Klimato kaitos konferencijai) Glazge. Organizacija siekė, kad 

Lietuvoje ir šioje konferencijoje politikai išreikštų palaikymą jų parengtiems reikalavimams, 

susijusiems su klimato švietimu. Keletą mėnesių vyko aktyvus bendravimas nuotoliniu būdu. 

Spalio 25 d. įvyko virtualus susitikimas su aplinkos ministru Simonu Gentvilu bei keliais kitais 

AM atstovais. Susitikimo metu AM atstovai palankiai sutiko Fridays4Future dokumentus ir 

idėjas, tačiau pačioje konferencijoje negalėjo išreikšti jiems svarbaus pritarimo, nes niekas iš AM 

delegatų nedalyvavo konferencijoje jiems aktualią dieną (lapkričio 5 d.). Tądien vykusią diskusiją 

tarp švietimo ir aplinkos ministrų bei jaunimo atstovų organizavo JK Švietimo departamentas, 

kartu su Italija, UNESCO, Youth4Cimate ir Mock COP. Renginio metu buvo aptariama švietimo 

svarba ir ministrų įsipareigojimai, siekiant teigiamų pokyčių klimato krizės kontekste.
3
  

 

Konsultacija dėl mokytojų rengimo programų klasifikatoriaus 

UNESCO Statistikos institutas spalio 4 dieną organizavo virtualią konsultaciją dėl 

kuriamos Tarptautinės standartizuotos klasifikacijos mokytojų rengimo programoms (ISCED-T). 

Renginyje sudalyvavo Lietuvos Statistikos departamento Socialinės apsaugos, sveikatos, 

švietimo ir kultūros statistikos skyriaus vedėja Daiva Marcinkevičienė.  

 

Daugiau informacijos: Dalia Stabrauskaitė, dalia@unesco.lt  

 

 

3.3. MOKSLAS 

 

UNESCO Tarptautinės hidrologijos programos Nacionalinio koordinatoriaus 

skyrimas 

Aplinkos ministerija UNESCO Tarpvyriausybinės hidrologijos programos nacionaliniu 

koordinatoriumi paskyrė Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Hidrologinių stebėjimų skyriaus 

vedėją Juozą Šimkų. Spalio 21 d. įvyko naujai paskirto nacionalinio koordinatoriaus ir 

Sekretoriato atstovės Dovilė Lozovskos susitikimas. Sekretoriato atstovė perdavė su programos 

įgyvendinimu susijusią informaciją, aktualius dokumentus, 9-ojo programos etapos (IHP-IX) 

įgyvendinimo strategiją ir kt. 

 

Lietuvos kandidatų į Tarptautinį bioetikos komitetą (IBC) ir Pasaulinę mokslo ir 

technologijų etikos komisiją (COMEST) atranka 

UNESCO generalinės direktorės pavaduotojas Afrikos prioritetui ir išorinių santykių 

klausimais Firmin Edouard Matoko atsiuntė kvietimą siūlyti kandidatus į du UNESCO 

patariamuosius organus, Tarptautinį bioetikos komitetą (IBC) ir Pasaulinę mokslo ir technologijų 

etikos komisiją (COMEST). Šios patariamosios mokslo institucijos prie UNESCO sukuria 

galimybes tarptautiniam moksliniam dialogui ir svariai prisideda prie UNESCO rekomendacijų, 

konvencijų ir kitų tarptautinių teisinių dokumentų kūrimo. Sekretoriatas pasiūlė ŠMSM, LMT, 

Vilniaus universitetui, Vytauto Didžiojo universitetui, Vilniaus Gedimino technikos universitetui, 

Kauno technologijos universitetui siūlyti kandidatus. Spalio 10 d. gauta dešimt kandidatų 

paraiškų. Spalio 14 d. Sekretoriatas, atsižvelgdamas į kandidatų patirtį ir UNESCO mokslo 

                                                 
3
 Renginio įrašas: https://unfccc-cop26.streamworld.de/webcast/presidency-event-the-joint-event-of-education-and- 

mailto:dalia@unesco.lt
https://unfccc-cop26.streamworld.de/webcast/presidency-event-the-joint-event-of-education-and-
https://unfccc-cop26.streamworld.de/webcast/presidency-event-the-joint-event-of-education-and-
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patariamųjų organų darbo specifiką,  Atstovybei prie UNESCO pateikė keturių kandidatų 

gyvenimo aprašymus. 

Komisijos ir komiteto narių kadencija – 4 metai (2022–2025 m.). 2022 m. pradžioje narius naujai 

kadencijai išrinks UNESCO generalinis direktorius atsižvelgdamas į profesinius kandidatų 

pasiekimus mokslo srityse, geografinį ir lyčių balansą, atstovaujamų pažiūrų ir mokyklų įvairovę. 

Nariai dirbs UNESCO organizacijoje kaip nepriklausomi ekspertai. Jie neatstovaus valstybių 

narių, dėl to ir jų dalyvavimą susitikimuose finansuos UNESCO, o ne Lietuvos institucijos. 

 

Lietuvos kilnaus sportinio elgesio komiteto susitikimas 

Naujai kadencijai patvirtinta atnaujinta Nacionalinio kilnaus sportinio elgesio komiteto 

prie Lietuvos tautinio olimpinio komiteto sudėtis. Naujoje sudėtyje Sekretoriatą atstovauja 

mokslo programų vadovė Dovilė Lozovska. 

2021 m. lapkričio 10 d. įvyko Lietuvos kilnaus sportinio elgesio komiteto susitikimas ir 

kilnaus sportinio elgesio mokymai, kuriuose dalyvavo D. Lozovska. Lietuvos kilnaus sportinio 

elgesio komiteto prezidentė Austra Skujytė pasveikino komiteto narius, Olimpinio švietimo 

direktorė Vita Balsytė pristatė kilnaus sportinio elgesio judėjimą, komisijos nariai svarstė galimus 

kandidatus Lietuvos „Fair Play“ apdovanojimams ir bendrų veiklų perspektyvas. 

 

Nuotolinė informacinė sesija „Vandens nelaimių platforma, skirta didinti Afrikos 

regiono atsparumą klimato kaitos padariniams“ 

Gruodžio 1 d. vyko nuotolinis informacinis renginys, kurio metu Japonijos ambasadorius 

Atsuyuki Oike, Tarptautinio vandens pavojų ir rizikos valdymo centro (UNESCO antros 

kategorijos centras) direktorius Toshio Koike, Nigerio baseino ir Voltos baseino valdžios atstovai 

pristatė UNESCO kartu su Japonijos vyriausybe inicijuotą  projektą „Vandens nelaimių 

platforma, skirta didinti Afrikos regiono atsparumą klimato kaitos padariniams“ (angl. Water 

Disaster Platform to Enhance Climate Resilience in Africa (WADiRE-Africa)). Šis projektas 

apima vienuolika Nigerio ir Voltos upių baseinų pakrantės šalių. WADiRE-Africa sistemoje buvo 

įdiegtos išankstinio įspėjimo apie potvynius sistemos (FEWS) remiantis kritulių ir nuotėkio 

užtvindymo (WEB-RRI) modeliu ir duomenų integravimo analizės sistemomis (DIAS). Techninė 

pagalba taip pat buvo suteikta siekiant sustiprinti potvynių rizikos valdymo pajėgumus regione. 

Šis projektas yra vienas iš sėkmingų Afrikos prioriteto veiklų pavyzdžių. Siekiant Lietuvos kaip 

valstybės-donorės statuso dalyvavimas panašaus pobūdžio projektuose galėtų būti viena iš 

galimybių. Informaciniame susitikime dalyvavo AM atstovė Marilė Kosaitė 

 

Vokietijos Nacionalinės UNESCO komisijos renginys apie mokslinių tyrimų 

sąžiningumą 

2021 m. gruodžio 9 d. Vokietijos Nacionalinės UNESCO komisijos kartu su UNESCO 

organizuotame renginyje dalyviai iš įvairių pasaulio šalių dalijosi mokslinių tyrimų sąžiningumo 

skatinimo iniciatyvomis, kėlė diskusinius klausimus, kas yra mokslinių tyrimų sąžiningumas, 

kodėl ir kaip jis yra aktualus tiek akademinei bendruomenei, tiek visuomenei, kaip UNESCO 

galėtų prisidėti prie mokslinių tyrimų sąžiningumo skatinimo. Sekretoriato kvietimu, vienoje iš 

trijų diskusijų pranešimą skaitė akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė dr. Loreta Tauginienė 

(„Research Integrity Promotion in Lithuania“). Kontrolierė pasidalijo, kokiomis priemonėmis 

Lietuvoje skatinamas mokslinių tyrimų sąžiningumas akademinėje aplinkoje, pastarųjų dvejų 

metų patirtimi apie sąžiningo mokslinio elgesio gairių priėmimą Lietuvoje, kurios buvo 

patvirtintos 2020 gruodžio 10 d. ir ateities planus, kaip propaguoti šių gairių įgyvendinimą 

Lietuvos mokslo institucijose. Daugiau informacijos: Scientific Integrity | Deutsche UNESCO-

Kommission 

 

https://www.unesco.de/termine/scientific-integrity-2021
https://www.unesco.de/termine/scientific-integrity-2021
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Susitikimas su Žuvinto biosferos rezervato direkcija 

2021 m. rugpjūčio 13 d. Žuvinto biosferos rezervato direkcijoje vyko Sekretoriato 

atstovės Dovilės Lozovskos ir Žuvinto biosferos rezervato direktoriaus Pauliaus Čepono ir 

ekologo Arūno Pranaičio susitikimas. Susitikimo metu buvo aptartos strateginės veiklos 

įgyvendinant ir dalyvaujant UNESCO programoje „Žmogus ir biosfera“, periodinės ataskaitos 

pildymo klausimai, Žuvinto biosferos rezervato įrašymo į Pasaulinį UNESCO programos 

„Žmogus ir biosfera“ biosferos rezervatų tinklą minėjimo renginio organizavimo klausimai. 

 

Žuvinto biosferos rezervatui skirtos proginės monetos išleidimas 

Lietuvos bankas paskelbė apie Žuvintui skirtos proginės monetos išleidimą. Sekretoriatas 

aktyviai bendradarbiavo, rengiant monetos viešinimo medžiagą. 

Daugiau informacijos: Dovilė Lozovska, dovile.lozovska@unesco.lt 

 

Renginys, skirtas Žuvinto biosferos rezervato įrašymo į Pasaulinį UNESCO 

programos „Žmogus ir biosfera“ biosferos rezervatų tinklą minėjimui 

2021 m. rugsėjo 29 d. Žuvinto biosferos rezervato Lankytojų centre vyko Žuvinto  

dešimties metų sukakties Pasauliniame biosferos rezervatų tinkle minėjimo renginys. Renginio 

metu buvo skaitomi pranešimai apie Žuvinto istoriją nuo Tado Ivanausko iniciatyvų 1937 m. iki 

Žuvinto biosferos rezervato paraiškos rengimo ir įrašymo į Pasaulinį UNESCO programos 

„Žmogus ir biosfera“ biosferos rezervatų tinklą 2011 m., pasidalinta įžvalgomis apie šiandienos 

rūpesčius ir ateities perspektyvas, vyko neformalios diskusijos. Renginio metu paminėtas 

UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ 50 metų jubiliejus. Pranešimus skaitė Lietuvos 

nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Marija Drėmaitė, Žuvinto biosferos 

rezervato direkcijos ekologas Arūnas Pranaitis, Gamtos paveldo fondo direktorius Gediminas 

Raščius, Gamtos tyrimų centro Laboratorijos vadovas Julius Taminskas, Aplinkos ministro 

patarėjas Marius Čepulis ir Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialistas Leonas Jarašius. 

Renginyje be minėtų institucijų dalyvavo ir Marijampolės bei Lazdijų rajono savivaldybių, Miškų 

urėdijos ir kt. institucijų atstovai. 

 

Nacionalinės komisijos narių ir Sekretoriato susitikimas dėl UNESCO programos 

„Žmogus ir biosfera“ vykdymo 

Gruodžio 14 d. Sekretoriate vyko Nacionalinės komisijos narių, VSTT direktoriaus 

Alberto Stanislovaičio ir Baltijos aplinkos forumo direktoriaus Žymanto Morkvėno, Nacionalinės 

komisijos generalinės sekretorės Marijos Drėmaitės bei Mokslo programų vadovės Dovilės 

Lozovskos susitikimas. Susitikimo tikslas – nutarti dėl UNESCO programos „Žmogus ir 

biosfera“ įgyvendinimo Lietuvoje, galimų veiklų bei galimybių jas įgyvendinti. Susitikimo metu 

buvo aptartas poreikis steigti šios programos Nacionalinį komitetą, jo funkcijas ir galimus narius. 

Sekretoriatas paruošė Nacionalinio komiteto nuostatų dokumento projektą ir paruošė galimų 

komisijos narių sąrašą. Susitikimo metu nutarta steigti komitetą, kviečiant jame dalyvauti 

suinteresuotus programos įgyvendinimu mokslo ir valdžios institucijų atstovus. 

 

L’Oreal-UNESCO programa „Mokslo moterims” 

Sekretoriatas kartu su L’Oreal atstovybe Baltijos šalyse ir Lietuvos mokslų akademija tęsė 

2021 m. L’Oreal-UNESCO Baltijos šalių stipendijų konkurso jaunoms mokslininkėms programą. 

Dalyvaujančioms šalims pasirašius bendradarbiavimo memorandumą, vasario 1 d. paskelbtas ir 

pradėtas paraiškų programai „Moterims moksle“ (For Women in Science) priėmimo procesas 

trijose Baltijos šalyse. 17-ą kartą Latvijoje ir penktą kartą Lietuvoje bei Estijoje septynioms 

Baltijos šalių mokslininkėms numatyta skirti 6 tūkst. eurų premijas. Be to, trys apdovanojimus 
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pelniusios mokslininkės, po vieną iš kiekvienos Baltijos šalies, bus nominuotos prestižiniam 

L’Oréal-UNESCO For Women in Science kylančių talentų apdovanojimui. 

Sekretoriatas taip pat išplatino kvietimą teikti paraiškas 2021 m. L’Oreal-UNESCO 

„Mokslo moterims“ apdovanojimų už nuopelnus mokslo pažangai konkursui. Kasmet programoje 

apdovanojamos 5 mokslininkės iš viso pasaulio (po vieną iš kiekvieno regiono). 

Kovo 23 d. baigėsi paraiškų priėmimas: gautos 78, iš jų 23 lietuvių mokslininkių 

paraiškos. Po vieną apdovanojimą kiekvienoje iš Baltijos šalių skirta mokslų daktarėms iki 40 

metų amžiaus, taip skatinant jų mokslinius pasiekimus gamtos, technologijos, medicinos ir 

sveikatos bei žemės ūkio mokslų srityse. Papildomai skirtos dvi premijos Latvijos ir po vieną 

Lietuvos bei Estijos doktorantėms iki 40 metų amžiaus, taip skatinant užbaigti jų vykdomus 

disertacijų tyrimus gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų srityse. 

Balandžio 23 d. Lietuvos mokslų akademijos sudaryta komisija išrinko Lietuvos 

laureates, kurios kartu su kitų Baltijos šalių nugalėtojomis buvo paskelbtos birželio 15 d. 

Lietuvos laureatėmis tapo: dr. Ieva Plikusienė, Vilniaus universiteto Chemijos ir geologijos 

mokslų fakulteto mokslininkė, ir doktorantūros studentė Joana Smirnovienė, Vilniaus 

universiteto Biotechnologijos instituto ir Gyvybės mokslo centro darbuotoja. Dėl pandemijos, 

kaip ir pernai metais, nutarta paprastai Rygoje vyksiančios iškilmingos ceremonijos 

neorganizuoti. 

Gruodžio 21 d. vykusiame Lietuvos mokslų akademijos visuotinio narių susirinkimo metu 

buvo apdovanotos „L'Oréal-UNESCO Mokslo moterims“ 2020 ir 2021 metų laureatės: 

Dominyka Dapkutė, Rima Budvytytė, Joana Smirnovienė ir Ieva Plikusienė. Apdovanojimus 

įteikė Nacionalinės komisijos generalinė sekretorė Marija Drėmaitė ir „L’Oréal Baltic“ Lietuvos 

biuro vadovė Ilona Sugintienė. 

 

UNESCO Sharjah prizas už Arabų kultūros skatinimą 

Liepos 19 d. Sekretoriatas UNESCO-Sharjah prizo už Arabų kultūros skatinimą 

konkursui pateikė Arabų kultūros forumo paraišką. Arabų kultūros forumas organizuoja jau 

tradicinėmis tapusias Arabų kultūros dienas, kurioms ne kartą buvo suteiktas Lietuvos 

nacionalinės UNESCO komisijos patronažas. Arabų kultūros dienose diskusijų, paskaitų, 

susitikimų, parodų, filmų peržiūrų, piešinių konkursų, kitų renginių formomis Lietuvos 

visuomenė supažindinama ir įtraukiama į tolimos kultūros pažinimą. Arabų kultūros dienų tikslas 

ugdyti visuomenės toleranciją, griauti stereotipus ir skatinti kultūrinę įvairovę. 

 

Daugiau informacijos: Dovilė Lozovska, dovile.lozovska@unesco.lt 

 

 

3.4. KULTŪRA 

 

Kultūros ministerijos Kultūros ir meno taryba                                                              

2021 m. Sekretoriato atstovė M. Valančiauskienė dalyvavavo penkiuose Lietuvos kultūros 

ir meno tarybos posėdžiuose (vasario 12, gegužės 10, liepos 14, rugsėjo 9, gruodžio 21 d.), 

kuriuose svarstyti: LR Vyriausybės programos priemonės, Lietuvos kultūros tarybos programos 

„Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir „Strateginio tarptautinių renginių 

finansavimas“, 2022 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 

projektas, kandidatų, teiktų apdovanoti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Garbės ženklu 

„Nešk savo šviesą ir tikėk“ sąrašas, Lietuvos kultūros tarybos įstatymo naujos redakcija. Teikti 

siūlymai raštu ir žodžiu. 

 

Kultūros ministerijos Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo taryba 
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Lapkričio 24 d. įvyko nuotolinis Kultūros ministerijos Etninės kultūros ir nematerialaus 

kultūros paveldo tarybos posėdis, kurio tikslas buvo atrinkti 3 kandidatūras Kultūros ministerijos 

premijoms už tradicinės kultūros puoselėjimą ir sklaidą.  Posėdžiui pirmininkavo Sekretoriato 

atstovė ir šios tarybos pirmininkė Milda Valančiauskienė. 

 

Pasirengimas Lietuvos vertybių (šiaudinių sodų ir Vilniaus verbų) paraiškų teikimui 

UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašams 

  Šiaudiniai sodai 

Kovo 12 d., gegužės 13 d., birželio 10 d., spalio 7 d. vyko suinteresuotų institucijų atstovų 

ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro darbo grupės pasitarimai dėl šiaudinių sodų tradicijos 

paraiškos rengimo ir teikimo UNESCO Reprezentatyviajam žmonijos nematerialaus kultūros 

paveldo sąrašui. Pasitarimuose dalyvavo Kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinio kultūros 

centro, Vilniaus etninės kultūros centro, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Sekretoriato 

(M.  Valančiauskienė), kt. atstovai. Pasitarimuose svarstyta: su paraiška susijusi informacija, 

šaltiniai, UNESCO reikalavimai, specializuotų apklausų galimybė, filmo  sukūrimo klausimai, 

komunikacija. Sekretoriatas teikė siūlymus: dėl specializuotos apklausos bei prisidėjo prie jos 

rengimo ir sklaidos; dėl netiesioginės komunikacijos priemonės tarptautiniame tinkle (Šiaurės ir 

Baltijos šalių gerųjų nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo praktikų portale, koordinavo 

informacijos pateikimą ir užtikrino paskelbimą (https://safeguardingpractices.com/good-

practice/virtual-straw-gardens-gallery/); dėl oficialaus Kultūros ministerijos pranešimo bei 

prisidėjo rengiant pranešimo projektą (paskelbta liepos 2 d. 

(https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/siaudiniu-sodu-risimo-tradicija-pakeliui-i-

unesco;https://www.lrytas.lt/kultura/meno-pulsas/2021/07/03/news/siaudiniu-sodu-risimo-

tradicija-pakeliui-i-unesco-19964098; https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000160650/10-12-

lietuva-sieks-kad-siaudiniu-sodu-tradicija-saugotu-unesco); dėl leidinio (tarptautinės 

komunikacijos priemonės), skirto ateityje į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašus 

numatomoms teikti vertybėms anglų kalba skubaus parengimo (gruodžio mėn. Sekretoriato 

atstovės: M.Valančiauskienė ir M. Mašanauskienė bei Nacionalinės komisijos narys prof. 

Rimvydas Laužikas bendradarbiavo su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru, rengiant leidinį, 

kuris 2022 sausio mėn. išleistas 220 tiražu). Gruodžio mėn. Sekretoriatas rengė pastabas ir 

pasiūlymus Šiaudinių sodų paraiškos projektui (Vilniaus etninės kultūros ir Lietuvos nacionalinio 

kultūros centro konsoliduotiems 2 paraiškos projektams).  

Vilniaus verbos 

Birželio 2 d. įvyko Vilniaus r. administracijos inicijuotas susitikimas su Lietuvos 

nacionalinio kultūros centro ir Sekretoriato specialistėmis dėl pasirengimo verbų nominacijos 

rengimui UNESCO Reprezentatyviajam žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašui 2023 

m. Susitikime dalyvavo Sekretoriato atstovė M. Valančiauskienė.  Rugpjūčio 29 d. Vilniaus r. 

administracija kartu su Čekoniškių verbų ir buities sėklyčia surengė Čekoniškių verbų rišėjų 

susitikimą su Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Sekretoriato specialistėmis dėl verbų 

nominacijos rengimo ir teikimo UNESCO Reprezentatyviajam žmonijos nematerialaus kultūros 

paveldo sąrašui 2023 m. Susitikime dalyvavusi Sekretoriato atstovė M. Valančiauskienė pristatė 

pranešimą apie UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją ir UNESCO 

nematerialaus kultūros paveldo sąrašus, kitų šalių sakralines praktikas, susijusias Šv. Velykų 

papročiais, įrašytas į UNESCO sąrašus. Verbų rišėjos pasirašė raštus, išreikšdamos pritarimą šios 

tradicijos įrašymui į UNESCO sąrašą. 

Publikacija: Vilniaus krašto savaitraštis, 2021 09 09-15 Nr.36 (1418) 

 

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas (toliau Sąvadas) 

  Paraiškų vertinimas ir Sąvado skelbimas 

https://safeguardingpractices.com/good-practice/virtual-straw-gardens-gallery/
https://safeguardingpractices.com/good-practice/virtual-straw-gardens-gallery/
https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/siaudiniu-sodu-risimo-tradicija-pakeliui-i-unesco
https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/siaudiniu-sodu-risimo-tradicija-pakeliui-i-unesco
https://www.lrytas.lt/kultura/meno-pulsas/2021/07/03/news/siaudiniu-sodu-risimo-tradicija-pakeliui-i-unesco-19964098
https://www.lrytas.lt/kultura/meno-pulsas/2021/07/03/news/siaudiniu-sodu-risimo-tradicija-pakeliui-i-unesco-19964098
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000160650/10-12-lietuva-sieks-kad-siaudiniu-sodu-tradicija-saugotu-unesco
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000160650/10-12-lietuva-sieks-kad-siaudiniu-sodu-tradicija-saugotu-unesco
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  Sausio 29 d. įvyko Sąvado ekspertų komisijos posėdis dėl vienos papildytos paraiškos 

(Poledinės ežerinių stintelių žvejybos..., žr. sąvadas.lnkc.lt) galimo įtraukimo į  Sąvadą 2020 

teikimu. Posėdyje dalyvavo Nacionalinės komisijos narys prof. Rimvydas Laužikas ir 

Sekretoriato atstovė M. Valančiauskienė. Nutarta minėtą vertybę į Sąvadą įtraukti kartu su 

kitomis 2020 pateiktomis vertybėmis, tačiau Sąvado komisijos vardu rekomenduoti 

suinteresuotoms institucijoms aptarti bendros jungtinės paraiškos rengimo ir pakartotinio teikimo 

į Sąvadą galimybes. Kovo 4 d. ir balandžio 29 d. M. Valančiauskienė teikė siūlymus raštu dėl 

Lietuvos nacionalinio kultūros centro užklausų, susijusių su 2 kandidatūromis (orkestrinės 

muzikos koncertų Palangos parke tradicijos ir kapinių šventės Kisiniuose). Liepos 7 d. 

Sekretoriato atstovė M.Valančiauskienė dalyvavo Vilniaus m. Rotušėje 2020 m. teikimu į Sąvadą 

įrašytų vertybių paskelbimo renginyje. Sąvado vertybėmis 2020 m. paskelbtos: lietuvninkų 

dainavimo tradicija, Lietuvos totorių gastronominė tradicija, pintinių juostų pynimo tradicija, 

poledinė bumbinamoji stintų žvejyba, poledinė stintelių žvejyba sukant bobas Lūšių ežere, šilinių 

dzūkų grybavimo tradicija ir žolinės atlaidų šventimo Krekenavoje tradicija 

(https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/nematerialaus-kulturos-paveldo-vertybiu-savada-papilde-septyni-

reiskiniai).  

Spalio 1 d. Lietuvos nacionaliniame kultūros centre įvyko Sąvado ekspertų, Lietuvos 

nacionalinio kultūros centro, Lietuvos tautinių mažumų departamento, Lietuvos karaimų kultūros 

bendrijos, Lietuvos totorių bendruomenių atstovų sąjungos, kt. susitikimas dėl kai kurių karaimų 

ir totorių organizacijų atstovų priekaištų, susijusių su  kibinų kulinarinės tradicijos paminėjimu į 

Sąvadą įrašytos vertybės „Lietuvos totorių gastronominė tradicija“ paraiškoje. Nutarta, gavus 

daugiau informacijos, svarstyti galimybę tikslinti paraišką. 

Gruodžio 9 d. įvyko iš dalies atnaujintos Sąvado Ekspertų komisijos posėdis (Komisijos 

nario prof. R. Laužiko  ir Sekretoriato atstovės M. Valančiauskienės kadencijos pratęstos), skirtas 

aptarti 13 paraiškų, 2021 m. pateiktų Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadui. 

Posėdyje nutarta po minimalių paraiškų korekcijų į Sąvadą įrašyti 6 vertybes, o  4 papildytas/ 

koreguotas paraiškas pakartotinai svarstyti 2022 m. pradžioje.  Ekspertai nutarė šiuo teikimu 

neįrašyti 3 vertybių, rekomenduojant jas iš naujo teikti 2022 m. pabaigoje. Iš viso nuo 2017 m. 

gyvuojančiame sąvade (iki 2021 m. teikimo) jau įrašytos 39 vertybės. 

  Seminarai dėl Sąvado etninės kultūros specialistams 

Sekretoriato atstovė M. Valančiauskienė dalyvavo dviejuose Lietuvos nacionalinio 

kultūros centro surengtuose seminaruose kovo 17 d. (Vilnius) ir lapkričio 17 d. (Birštonas), 

skirtuose  savivaldybių ir kultūros centrų specialistams aptarti Sąvado klausimams. Parengtas ir 

pristatytas pranešimas „Miesto tradicijos nematerialaus kultūros paveldo kontekste“. 

  Tarptautiniai renginiai, skirti Sąvadų sudarymo klausimas  

Vasario 16 d. įvyko Šiaurės šalių ir Baltijos valstybių nematerialaus kultūros paveldo 

tinklo susitikimas, kurio metu buvo dalinamasi patirtimi apie nacionalinius nematerialaus 

kultūros paveldo sąvadus, jų sąrangą, pildymo aspektus. Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo 

sąvadą pristatė Lietuvos nacionalinio kultūros centro specialistė S.Ramoškaitė, diskusijose 

dalyvavo Sekretoriato atstovė M.Valančiauskienė.  

Nuorodos: https://savadas.lnkc.lt/ 

 

Šiaurės šalių ir Baltijos valstybių gerųjų nematerialaus kultūros paveldo 

išsaugojimo praktikų portalas  

2020 m. pabaigoje gautas Šiaurės šalių ir Baltijos valstybių gerųjų nematerialaus kultūros 

paveldo išsaugojimo praktikų portalo redakcijos kvietimas teikti Lietuvos gerųjų nematerialaus 

kultūros paveldo apsaugos praktikų kandidatūras iki 2021 m. kovo 1 d. Šio portalo paskirtis 

įgyvendinti UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją (2003) ir skatinti 

gerųjų patirčių mainus ir žinomumą nematerialaus kultūros paveldo srityje Norvegijoje, 

https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/nematerialaus-kulturos-paveldo-vertybiu-savada-papilde-septyni-reiskiniai
https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/nematerialaus-kulturos-paveldo-vertybiu-savada-papilde-septyni-reiskiniai
https://savadas.lnkc.lt/
https://savadas.lnkc.lt/
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Suomijoje, Švedijoje, Farerų salose, Islandijoje, Danijoje, Alandų salose, Grenlandijoje, Estijoje, 

Latvijoje ir Lietuvoje. Portalą sukūrė Norvegijos amatų institutas ir organizacija Suomijoje 

„Šiaurės kultūros kontaktai“, bendradarbiaudami su partneriais regione. Vienas iš šio portalo 

partnerių – Sekretoriatas. 2021 m. sausio 12 d. Sekretoriatas inicijavo ir dalyvavo pasitarime su 

Lietuvos nacionalinio kultūros centro atstovais dėl galimų kandidatūrų minėtam portalui. 

Lietuvos nacionalinis kultūros centras įsipareigojo parengti vieną centro veiklos kandidatūrą, o 

kitų kandidatūrų pateikimą koordinuoti įsipareigojo Sekretoriatas. Sekretoriatas konsultavo 6 

suinteresuotas institucijas, pildė ir redagavo pateiktų kandidatūrų paraiškas: Stripeikių 

bitininkystės muziejaus Medkopio šventę, Delmonų dirbtuves Klaipėdoje, Pynimo savaitę 

Dzūkijos nacionaliniame parke, Lietuvos pirčių akademiją, Lietuvos vaikų ir moksleivių – 

liaudies kūrybos atlikėjų – konkursą „Tramtatulis“. Liepos 7 d. siekiant tarptautinio matomumo 

Šiaudinių sodų kandidatūrai, kaip geroji nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo praktika, 

papildomai šiam portalui pateikta Vilniaus etninės kultūros centro kuruojama virtuali šiaudinių 

sodų galerija sodai.eu.   

Rugpjūčio-gruodžio mėn. kaip gerosios Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo 

patirtys portale paskelbtos 3 iš 6 pateiktų kandidatūrų: Stripeikių bitininkystės muziejaus 

Medkopio šventė ir veikla; Vilniaus etninės kultūros centro virtuali lietuviškų šiaudinių sodų 

galerija ir Klaipėdos etninio kultūros centro Delmonų dirbtuvės. Dėl likusių pateiktų trijų 

kandidatūrų tikimasi atsakymo sulaukti 2022 m. 

Nuorodos: https://safeguardingpractices.com/country/lithuania/ 

 

 Projektas „Nematerialus kultūros paveldas – šiaurės dimensija“/ LIVIND  

2021 m. vyko Šiaurės ir Baltijos valstybių atstovų nuotoliniai susitikimai dėl Suomijos 

inicijuojamo daugiašalio projekto „Kūrybiškas ir gyvas nematerialus kultūros paveldas kaip 

išteklius  šiaurietiškos dimensijos regionui/ LIVIND“ 2021-2023 m. Kovo 22 d., rugsėjo 21 d. ir 

lapkričio 15 d. susitikimų metu diskutuota gerųjų patirčių sričių, vietos partnerių, kultūros, 

socialinio, ekologinio ir ekonominio tvarumo temomis. Susitikimuose dalyvavo Sekretoriato ir 

Lietuvos nacionalinio kultūros centro atstovės (M. Valančiauskienė ir S. Ramoškaitė). 

Šio projekto koordinatorius – Suomijos paveldo agentūra, atsakinga ministerija – 

Suomijos švietimo ir kultūros ministerija, rėmėja – Suomijos užsienio reikalų ministerija. 

Projekto tikslas  – suburti valstybines ir nevyriausybines organizacijas, kurios prisideda prie 

gyvojo kultūros paveldo plėtros, siekiant stiprinti gebėjimus, įtraukiant įvairius į bendrą darnaus 

vystymosi ir nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo procesą kultūros, kūrybinių industrijų, 

švietimo, socialinės apsaugos, sveikatos ir turizmo sektorius. paskatinti identifikuoti ir plėtoti 

politiką bei veiklą, stiprinančią gyvojo kultūros paveldo, kaip stabilumo, gerovės, darnaus 

vystymosi ir verslo garanto, galimybes.  Atrinkus po vieną pilotinę vietovę iš kiekvienos šalies, 

įvairūs jos plėtros ir paveldosaugos aspektai bus tyrinėjami projekto įgyvendinimo metu. 

Lapkričio 19 d. visi projekto dalyviai ir partneriai užpildė elektroninę apklausą, pateikdami 

siūlymus nematerialaus kultūros paveldo ir darnaus vystymosi temai plėtoti. Lapkričio 29 d. 

įvyko pirmoji atvira regioninio projekto vaizdo konferencija. Joje Lietuvai atstovavo Lietuvos 

nacionalinio kultūros centro, Sekretoriato, Lietuvos kultūros centrų atstovai, etninės kultūros ir 

nematerialaus kultūros paveldo specialistai. 

Gruodžio mėn. gautas pasiūlymas iš projekto organizatorių M. Valančiauskienei prisijungti prie 

projekto tarptautinės priežiūros grupės, kartu su Lenkijos, Norvegijos, Suomijos dalyviais 

atstovaujant projekto partneriams. 

Nuorodos: https://aineetonkulttuuriperinto.fi/en/livind 

 

Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sklaida leidinyje #HeritageAlive: 

https://safeguardingpractices.com/country/lithuania/?fbclid=IwAR39juAK-tSA_sVXSSCTgln5EaG90CULIplXb4BGuo8b5Vg-E1LGPsbyRtc
https://safeguardingpractices.com/country/lithuania/?fbclid=IwAR39juAK-tSA_sVXSSCTgln5EaG90CULIplXb4BGuo8b5Vg-E1LGPsbyRtc
https://aineetonkulttuuriperinto.fi/en/livind
https://aineetonkulttuuriperinto.fi/en/livind
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2020 m. pabaigoje, bendradarbiaujant su Nevyriausybinių nematerialaus kultūros paveldo 

organizacijų forumu, gautas kvietimas teikti straipsnius leidiniui #HeritageAlive: Musical 

instruments. Sekretoriatas koordinavo Lietuvos nematerialų kultūros paveldą pristatančio 

straipsnio pateikimą („Kanklių muzikos gaivinimo kūrybiniai metodai“/ „Creative approaches in 

reviving Kanklės in Lithuania“). Leidinio redakcija atrinko 3 Lietuvos autorių parengto straipsnio 

projektą kartu su kitų valstybių pateiktais projektais (iš viso 14) iš 31 pateiktų. 

  

 Lietuvos kultūros tarybos Etninės kultūros srities apskritojo stalo diskusija 

  Kovo 26 d. Sekretoriato atstovė Milda Valančiauskienė dalyvavo Lietuvos kultūros 

tarybos įgyvendinamo tyrimo „Stebėsenos, analizės ir modeliavimo sistemos kokybinių rodiklių 

nustatymas“ etninės kultūros srities ekspertinės apžvalgos santraukos aptarime, kurį organizavo 

Lietuvos kultūros taryba. Pateikti siūlymai dėl etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo 

apibrėžčių, kurias vertėtų atskirti ir konkretizuoti dėl skirtingai suprantamų ir taikomų kriterijų.  

 

Dainų švenčių nacionalinė komisija 

2021 m. įvyko du Dainų švenčių nacionalinės komisijos posėdžiai: birželio 9 d. ir 

lapkričio 22 d. Posėdžiuose dalyvavo ir siūlymus teikė Sekretoriato atstovė M. Valančiauskienė. 

Posėdžiuose aptarti šie klausimai: pasirengimas 2022 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei; 

bendro Kultūros ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų Dainų švenčių tradicijos išsaugojimo 

priemonių plano ir Dainų švenčių įstatymo naujos redakcijos parengimas. Nutarta, kad į 2022 m. 

perkelta Lietuvos moksleivių dainų šventė 2022 m. įprasta forma nebus organizuojama, o LR 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bus rekomenduota panaudoti šventei organizuoti 

numatytas lėšas, investuojant į tradicijos tęstinumo ir pasirengimo procesus. 

 

Baltijos šalių konferencija „Dainų ir šokių švenčių tradicijos tvarumas: nuo 

UNESCO pripažinimo – ateities link“ 

Lapkričio  25-26 d. vyko Lietuvos nacionalinio kultūros centro surengta Baltijos šalių 

konferencija „Dainų ir šokių švenčių tradicijos tvarumas: nuo UNESCO pripažinimo – ateities 

link“. Periodiškai vykstančios trišalės konferencijos – Dainų ir šokių švenčių tradicijos 

išsaugojimo priemonių plano dalis. Konferencijoje dalyvavo Sekretoriato atstovė Milda 

Valančiauskienė. 

 

6-asis Vidurio Europos paveldo forumas: paveldas ir plėtra“ Krokuvoje 

Birželio 16-18 d. Sekretoriato kultūros programų vadovė M.Valančiauskienė dalyvavo 6-

ajame nuotoliniame Vidurio Europos paveldo forume, skirtame paveldo ir plėtros bei sinergijų 

tematikai (urbanistinis atnaujinimas, plėtra, atgaivinimas, socialinis integralumas), kurį surengė 

Tarptautinis kultūros centras Krokuvoje. Parengtas ir pristatytas pranešimas nematerialaus 

kultūros paveldosaugos Lietuvoje tematika, gruodžio 15 d. pateikta medžiaga publikacijai 

Konferencijai skirtame leidinyje. 

 

Tarptautinė džiazo diena Lietuvoje 

Balandžio 30 d. Sekretoriatas ir Lietuvos džiazo federacija išplatino kreipimąsi į džiazo 

bendruomenę kviesdamos jungtis prie Tarptautinės džiazo dienos minėjimo nuotoliniu būdu. 

Surengta Kauno Bigbendo jubiliejinio koncerto transliacija per LRT Klasika ir Sekretoriato 

Facebook paskyrą. Rugsėjo 14 d. Sekretoriatas gavo UNESCO Gerosios valios ambasadoriaus  ir 

pasaulinio garso  džiazo atlikėjo Herbie Hancock padėką už Sekretoriato įsitraukimą į 

Tarptautinės džiazo dienos minėjimo renginius. Sekretoriatas kartu Lietuvos džiazo federacija 

mini Tarptautinę džiazo dieną kasmet nuo 2013-ųjų metų.  
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Nuoroda: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000150024/klasikos-koncertu-sale-tarptautine-

dziazo-diena-kauno-bigbendo-koncertas 

 

UNESCO kūrybinių miestų tinklas 

Birželio 30 d.  Vilniaus m. savivaldybė pateikė Vilniaus, kaip literatūros miesto, 

kandidatūros paraišką UNESCO kūrybinių miestų tinklui. Vilniaus miesto savivaldybė paraišką 

pradėjo rengti 2018 m., bendradarbiaudama su Sekretoriatu, Lietuvos leidėjų asociacija, Lietuvos 

rašytojų sąjunga, Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka. 2021 m. Sekretoriato atstovė 

M. Valančiauskienė dalyvavo pasitarimuose dėl paraiškos pildymo gegužės 4 d. ir birželio 23 d. 

Lapkričio 8 d. UNESCO Generalinė direktorė Audrey Azoulay paskelbė 49 naujus UNESCO 

kūrybinių miestų tinklo narius. Tarp naujųjų tinklo narių pateko Vilnius, literatūros miestas. 

Tinkle 295 miestai 90 valstybių, įskaitant Kauną, dizaino miestą, ir Vilnių, literatūros miestą. 

Lapkričio 19 d. M. Valančiauskienė dalyvavo posėdyje  Vilniaus m. savivaldybėje, skirtame 

aptarti tolimesnėms Vilniaus, kaip UNESCO literatūros miesto, veikloms. 

M. Valančiauskienė pristatė UNESCO kūrybinių miestų tinklo programos atrankos kriterijus bei 

dalyvavimo tinkle pridėtinę vertę Vilniaus miestui šiose laidose: 

Liepos 8 d. – LRT „Ryto alegro“ https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000158600/ryto-allegro-

kodel-vilnius-vertas-tapti-unesco-literaturos-miestu? 

Lapkričio 9 d. – TVP Wilno laidoje „Info Wilno“ https://wilno.tvp.pl/56838673/wilno-miastem-

literatury 

Lapkričio 12 d. – LRT laidoje „Labas rytas“, 

https://www.facebook.com/LRT.LT/videos/256181326548906/; 

Lapkričio 17 d. – Lietuvos ryto TV laidoje „Lietuvos diena“, https://tv.lrytas.lt/zinios/lietuvos-

diena/2021/11/21/news/vilnius-dziaugiasi-suteiktu-unesco-literaturos-miesto-statusu-tai-reiskia-

didesni-matomuma-21472917/ 

 

Daugiau informacijos: Milda Valančiauskienė, milda@unesco.lt 

 

Darbo grupė dėl LR kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo pakeitimo 

Aplinkos ministerijos iniciatyva steigta darbo grupė LR kraštovaizdžio politikos krypčių 

aprašo pakeitimams parengti, kurioje Sekretoriatui atstovavo paveldo programų vadovė R. 

Kepežinskienė. Darbo grupės tikslas – inicijuoti LR kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo 

pakeitimo projekto rengimą, kuriame numatyta atnaujinti strateginius kraštovaizdžio apsaugos, 

tvarkymo, planavimo uždavinius, įvertinant kraštovaizdžio mokslo pažangą, naujus nacionalinius 

ir tarptautinius teisės aktus, gerąsias praktikas, daugiau dėmesio skiriant Europos kraštovaizdžio 

konvencijos siūlomų priemonių (sąmoningumo didinimas, profesinis rengimas ir švietimas, 

nustatymas ir vertinimas, kraštovaizdžio kokybės tikslai) įgyvendinimui nacionaliniu lygiu. 

Metų bėgyje organizuoti keturi posėdžiai. Pateikti Sekretoriato pasiūlymai Lietuvos 

kraštovaizdžio apsaugos, naudojimo ir planavimo būklės analizei, kuri yra sudėtinė Aprašo dalis. 

Pasiūlymuose akcentuotas materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo indėlis į kraštovaizdį, 

kaip vieną svarbiausių išteklių plėtoti kultūrinį turizmą,  integruotas  kultūros ir gamtos paveldo 

reglamentavimas, stebėsenos metodika,  atsižvelgiant  į išskirtinius, su UNESCO statusu, 

siejamus stebėsenos reikalavimus. Taip pat buvo siūloma, įtvirtinti JT Darnaus vystymosi 

darbotvarkės 2030 tikslų įgyvendinimą Lietuvos kraštovaizdžio politikoje - suformuoti 

principines nuostatas siejamas su gamtinių išteklių tvariu naudojimu, taršos mažinimu, 

atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimu, ir inovatyvių technologijų diegimu, bendruomenių 

telkimu, švietimo programomis, atsakingu vartojimu ir klimato kaitos poveikiu kraštovaizdžiui. 

Atkreiptas dėmesys, kad Apraše nėra apibrėžtas įrašytų į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą 

vertybių teisinis statusas. 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000150024/klasikos-koncertu-sale-tarptautine-dziazo-diena-kauno-bigbendo-koncertas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000150024/klasikos-koncertu-sale-tarptautine-dziazo-diena-kauno-bigbendo-koncertas
https://www.facebook.com/vilnius.lt?__cft__%5b0%5d=AZUY5cYrq8BKqMQGQa4f7SpYka1R-oTFZrKZDP2a25C_Sq4v4BSPt2yiNYgNd2hBAQkkFLNaE4ul_dgjVubrdTZdjRph_6fGYc46OV8R_h6V6WlbWT72pmyZdYWv_7AUoSTJpbQhpGJlU6-pBwsjsj2Et9DVfZe0JhCHEhYcyNk3Bw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/vilnius.lt?__cft__%5b0%5d=AZUY5cYrq8BKqMQGQa4f7SpYka1R-oTFZrKZDP2a25C_Sq4v4BSPt2yiNYgNd2hBAQkkFLNaE4ul_dgjVubrdTZdjRph_6fGYc46OV8R_h6V6WlbWT72pmyZdYWv_7AUoSTJpbQhpGJlU6-pBwsjsj2Et9DVfZe0JhCHEhYcyNk3Bw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lietuvosleidejuasociacija/?__cft__%5b0%5d=AZUY5cYrq8BKqMQGQa4f7SpYka1R-oTFZrKZDP2a25C_Sq4v4BSPt2yiNYgNd2hBAQkkFLNaE4ul_dgjVubrdTZdjRph_6fGYc46OV8R_h6V6WlbWT72pmyZdYWv_7AUoSTJpbQhpGJlU6-pBwsjsj2Et9DVfZe0JhCHEhYcyNk3Bw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/VSCBiblioteka/?__cft__%5b0%5d=AZUY5cYrq8BKqMQGQa4f7SpYka1R-oTFZrKZDP2a25C_Sq4v4BSPt2yiNYgNd2hBAQkkFLNaE4ul_dgjVubrdTZdjRph_6fGYc46OV8R_h6V6WlbWT72pmyZdYWv_7AUoSTJpbQhpGJlU6-pBwsjsj2Et9DVfZe0JhCHEhYcyNk3Bw&__tn__=kK-R
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000158600/ryto-allegro-kodel-vilnius-vertas-tapti-unesco-literaturos-miestu
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000158600/ryto-allegro-kodel-vilnius-vertas-tapti-unesco-literaturos-miestu
https://wilno.tvp.pl/56838673/wilno-miastem-literatury
https://wilno.tvp.pl/56838673/wilno-miastem-literatury
https://www.facebook.com/LRT.LT/videos/256181326548906/
https://www.facebook.com/LRT.LT/videos/256181326548906/
https://tv.lrytas.lt/zinios/lietuvos-diena/2021/11/21/news/vilnius-dziaugiasi-suteiktu-unesco-literaturos-miesto-statusu-tai-reiskia-didesni-matomuma-21472917/
https://tv.lrytas.lt/zinios/lietuvos-diena/2021/11/21/news/vilnius-dziaugiasi-suteiktu-unesco-literaturos-miesto-statusu-tai-reiskia-didesni-matomuma-21472917/
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Seminaras „UNESCO pasaulio paveldas Lietuvoje. Efektyvaus valdymo link“ 

Birželio 8-9 d. Kultūros ministerijos ir Sekretoriato iniciatyva organizuotas nuotolinis 

dviejų dienų seminaras, skirtas UNESCO pasaulio paveldo vietovių valdymo planų ir 

rekomendacinių gairių parengimui. Pasaulio paveldo komiteto sprendimuose nuo 2006 m. 

prašoma parengti Lietuvos UNESCO pasaulio paveldo vertybių valdymo planus, kurie užtikrintų 

ilgalaikį vertybės išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimą. Iki šiol nei viena Lietuvos pasaulio 

paveldo vertybė neturi privalomo valdymo plano. Valdymo planas, UNESCO aspektu, apibrėžia  

bendradarbiavimą, vaidmens bei atsakomybių pasiskirstymą tarp suinteresuotų grupių, kurios turi 

įtaką ir veikia vertybės teritorijoje, vykdo planavimo, apsaugos, stebėsenos funkcijas. 

Pirmąją seminaro dieną vyko tarptautinių užsienio ekspertų paskaitų ir gerosios praktikos 

atvejų aptarimo sesija, kurioje dalyvavo kviestiniai ekspertai iš Italijos (Jane Thompson), 

Turkijos (prof. Yonca Erkan), Izraelio (prof. Michael Turner ir Jeremie Hoffman), Jungtinių 

Amerikos Valstijų (Donovan Rypkema) ir Norvegijos (Gerd Johanne Valen). Ekspertai aptarė 

UNESCO pasaulio paveldo valdymo reikšmę ir principus, valdymo planų turinio specifiką, 

įgyvendinimo priemones, Darnaus vystymosi darbotvarkės nuostatų, susijusių su tvariu aplinkos 

vystymu, istoriniu urbanistiniu kraštovaizdžiu ir kt., integraciją, ryšio su vietos bendruomenėmis 

ir dalyvaujamojo valdymo svarbą bei kultūros paveldo apsaugos naudą vietos ekonomikai. 

Birželio 9 d. organizuota uždara darbinė sesija pasaulio paveldo vietovių valdytojams, susijusių 

valstybės bei savivaldybių institucijų atstovams.  

Seminaro metu sukauptos žinios ir praktiniai patarimai bus panaudoti rengiant kultūros 

ministro įsakymu tvirtinamas „Nacionalines kultūros paveldo vietovių valdymo planų ir sistemų 

rengimo gaires“. Šia iniciatyva siekiama įgyvendinti Kultūros paveldo išsaugojimo ir 

aktualizavimo politikos koncepcijos ir jos įgyvendinimo 2020–2024 metų veiksmų plano 

nuostatas. 

 

Kauno modernizmo paraiškos tarptautinė parama ir informacijos viešinimas 

Vasario 18 d. įvyko Kultūros ministerijos inicijuotas tarpinstitucinis susitikimas dėl 

Kauno modernizmo paraiškos tarptautinės paramos telkimo ir informacijos viešinimo. Aptartas 

paraiškos vertinimo procesas ir būtinos informacijos viešinimo priemonės.  Aptarti galimi 

diplomatiniai sutarimai su šalimis kandidatėmis į Pasaulio paveldo komitetą, ieškoma parama per 

užsienio šalių ambasadas, kultūrinės diplomatijos institucijas, Nacionalines UNESCO komisijas. 

Numatytas dalyvavimas UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijose (2021, 2022) ir UNESCO 

pasaulio paveldo konvencijos valstybių narių generalinėje asamblėjoje (lapkričio mėn.).  Nutarta 

iki 2022 m. vykdyti informacinę sklaidą apie Kauno modernizmo paraišką, taip pat paruošti el. 

priemones, parengti praktines, reprezentacines dovanas. 

Po susitikimo parengta informacinė pažyma su svarbiausiomis Kauno paraišką 

pristatančiomis tezėmis anglų k. Informacija apie paraišką patalpinta Kultūros ministerijos 

svetainėje (lietuvių k.): https://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/tarptautinis-bendradarbiavimas/kauno-

modernizmo-architektura-ir-unesco;  (anglų k.) https://lrkm.lrv.lt/en/international-

cooperation/kaunas-modernist-architecture-and-unesco.  

Sekretoriatas parengė informacinį polapį, skirtą Kauno nominacijos pristatymui, kuris 

prieinamas  tinklapyje: www.unesco.lt   

  

Kauno modernizmo paraiškos „Modernusis Kaunas: optimizmo architektūra, 1918-

1939“ pristatymas žiniasklaidos atstovams 

  Birželio 3 d. Kauno miesto savivaldybės iniciatyva organizuotas Kauno modernizmo 

paraiškos pristatymas žiniasklaidos atstovams. Renginyje dalyvavo Kauno miesto vicemeras 

Mantas Jurgutis, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Saulius Rimas, Ekspertų darbo grupės 

https://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/tarptautinis-bendradarbiavimas/kauno-modernizmo-architektura-ir-unesco
https://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/tarptautinis-bendradarbiavimas/kauno-modernizmo-architektura-ir-unesco
https://lrkm.lrv.lt/en/international-cooperation/kaunas-modernist-architecture-and-unesco
https://lrkm.lrv.lt/en/international-cooperation/kaunas-modernist-architecture-and-unesco
http://www.unesco.lt/
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vadovė, prof. M. Drėmaitė, doc. Dr. Vaidas Petrulis ir kt.  Sekretoriatui atstovavo R. 

Kepežinskienė. Susitikimo metu pristatytas tris metus trūkęs paraiškos parengimo procesas, 

paaiškintos suformuluotos Kauno modernizmo išskirtinės vertės ir kriterijai, kuriais remiantis 

modernizmo paveldas pretenduoja į Pasaulio paveldo sąrašą. Renginio metu aplankytas, vienas 

įspūdingiausių gerosios praktikos pavyzdžių - 1929 m. Edmundo Fryko projektuotame name 

atidaromas Art Deco muziejus.   

Informacija žiniasklaidoje: 

https://www.lrytas.lt/bustas/architektura/2021/06/03/news/kaunas-unesco-prisistato-kaip-

optimistinis-tarpukario-miestas-rugseji-laukiama-ekspertu-19609648/ 

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1424286/kaunas-unesco-prisistato-kaip-optimistinis-

tarpukario-miestas-rugseji-laukiama-ekspertu 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kaunas-unesco-prisistato-kaip-optimistinis-

tarpukario-miestas-rugseji-laukiama-ekspertu-56-1514514 

https://www.bns.lt/topic/1912/news/63965287/ 

  

 

Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Kultūros paveldo aktualijos: patirtis, 

inovacijos, partnerystė“ 

Birželio 17 d. įvyko viena paskutinių UNESCO pasaulio paveldo metų Lietuvoje 

programinių iniciatyvų, dėl karantino apribojimų atidėta ir perkelta į 2021 metus. Konferencija 

skirta apibendrinti 30-ties metų Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos veiklas ir darbus. 

Taip pat,  atskleisti visuomenei ir profesionalams išsaugotų kultūros paveldo objektų, ypač 

įrašytų į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, mastą, kritiškai įvertinti naudotus apsaugos metodus, 

pasidalinti naujomis žiniomis, metodais, technologijų taikymo ypatumais ir susipažinti su 

gerosios patirties pavyzdžiais. R. Kepežinskienė, atstovavusi Sekretoriatui, sveikinimo kalboje 

pabrėžė, jog šiandieniniame, sparčiai besikeičiančių vertybių, amžiuje labai svarbu valdyti 

pokytį. 

  Daugiau informacijos: http://www.restauratoriusajunga.org/naujienos/87-tarptautine-

moksline-praktine-konferencija. 

  

Lietuvos kultūros tarybos Kultūros paveldo srities apskritojo stalo diskusija 

Balandžio 8 d. vyko Lietuvos kultūros tarybos inicijuota Kultūros paveldo srities 

apskritojo stalo diskusija, skirta tyrimui „Stebėsenos, analizės ir modeliavimo sistemos kokybinių 

rodiklių nustatymas – Kultūros ir meno projektų bei procesų stebėsenos ir analizės modeliavimo 

sistema“, Kultūros paveldo srities ekspertinės apžvalgos santraukos aptarimui. Susitikime 

dalyvavo ICOMOS Lietuvos nacionalinis komiteto, Sekretoriato Valstybinės kultūros paveldo 

komisijos, Lietuvos dailės istorikų draugijos, akademinės bendruomenės atstovai. Sekretoriatui 

atstovavusi R. Kepežinskienė, susitikime pabrėžė, kad paveldo sampratai vis labiau plėtojantis 

integralumo ir holistinės sampratos link, būtinas platesnis  kultūros paveldo srities apibrėžimas. 

Diskusijos metu buvo sutarta, kad būtina papildomai recenzuoti ir redaguoti Santrauką, nustatyti 

kokio pobūdžio kultūros paveldo srities apibrėžimas turėtų būti naudojamas, kaip jis turi derėti su 

tarptautiniais (pvz. ES Žaliuoju kursu), nacionaliniais (pvz. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programa) ir strateginiais dokumentais, nes šiuo metu Lietuvos Respublikos teisinės sistemos 

reglamentavimas tik iš dalies sutampa su tarptautine praktika. Diskusiją vedė Martynas Darškus – 

LKT, stebėsenos ir analizės skyriaus vyresnysis analitikas. 

  

Darbo grupė dėl UNESCO pasaulio paveldo vertybių valdymo planų 

rekomendacinių gairių parengimo 

https://www.lrytas.lt/bustas/architektura/2021/06/03/news/kaunas-unesco-prisistato-kaip-optimistinis-tarpukario-miestas-rugseji-laukiama-ekspertu-19609648/
https://www.lrytas.lt/bustas/architektura/2021/06/03/news/kaunas-unesco-prisistato-kaip-optimistinis-tarpukario-miestas-rugseji-laukiama-ekspertu-19609648/
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1424286/kaunas-unesco-prisistato-kaip-optimistinis-tarpukario-miestas-rugseji-laukiama-ekspertu
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1424286/kaunas-unesco-prisistato-kaip-optimistinis-tarpukario-miestas-rugseji-laukiama-ekspertu
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kaunas-unesco-prisistato-kaip-optimistinis-tarpukario-miestas-rugseji-laukiama-ekspertu-56-1514514
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kaunas-unesco-prisistato-kaip-optimistinis-tarpukario-miestas-rugseji-laukiama-ekspertu-56-1514514
https://www.bns.lt/topic/1912/news/63965287/
http://www.restauratoriusajunga.org/naujienos/87-tarptautine-moksline-praktine-konferencija
http://www.restauratoriusajunga.org/naujienos/87-tarptautine-moksline-praktine-konferencija
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  Po birželio mėn. įvykusio Kultūros ministerijos ir Sekretoriato inicijuoto tarptautinio 

seminaro, suburta darbo grupė dėl UNESCO pasaulio paveldo vertybių valdymo planų 

rekomendacinių gairių parengimo. Pasaulio paveldo komiteto sprendimuose nuo 2006 m. 

prašoma parengti Lietuvos UNESCO pasaulio paveldo vertybių valdymo planus, kurie užtikrintų 

ilgalaikį vertybės išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimą. Iki šiol nei viena Lietuvos pasaulio 

paveldo vertybė neturi privalomo valdymo plano. Darbinių susitikimų metu aptartas 

rekomendacinių gairių turinys, valdymo plano parengimo procesas, vykdytojai, apibrėžtas 

vaidmens bei atsakomybių pasiskirstymas tarp suinteresuotų grupių, kurios turi įtaką ir veikia 

vertybės teritorijoje. 

Birželio – lapkričio mėn. organizuoti intensyvūs nuotoliniai susitikimai, kuriuose aptartas 

rekomendacinių gairių turinys, valdymo plano parengimo procesas, vykdytojai, organizatoriai, 

apibrėžtos teminės dalys. Rengiant projektą buvo vykdomos konsultacijos su tarptautiniais 

ekspertais, nacionalinėmis paveldo institucijomis, vietos valdytojais. Rekomendacinių gairės 

parengtos gruodžio mėn. Darbo grupėje Sekretoriatui atstovauja paveldo programų vadovė R. 

Kepežinskienė. Šia iniciatyva siekiama įgyvendinti Kultūros paveldo išsaugojimo ir 

aktualizavimo politikos koncepcijos ir jos įgyvendinimo 2020–2024 metų veiksmų plano 

nuostatas. 

  

Paskaita “UNESCO. Saugomos teritorijos. UNESCO ar mes saugome paveldą?”  

 

Spalio 25 d. Komisijos galerijoje vyko paskaita apie UNESCO tarptautinius sąrašus ir 

programas.  Vilniaus universiteto 4 kurso geografijos studentai supažindinti su UNESCO 

organizacijos struktūra, veiklos sritimis, programomis ir įvairiais saugomų vertybių sąrašais, 

objektų kategorijomis. Aptartas su UNESCO statusu siejamas Lietuvos paveldas, pristatyti 

apsaugos ir išsaugojimo tarptautiniai reikalavimai. Paskaitoje dalyvavo 15 studentų. Paskaitą 

vedė Sekretoriato atstovės Dovilė Lozovska ir R. Kepežinskienė. 

 

44-osios UNESCO Pasaulio paveldas komiteto sesijos sprendimų pristatymas 

žiniasklaidos atstovams 

Išskirtinis UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sprendimas išbraukti Liverpulį - jūrinės 

prekybos miestą iš Pasaulio paveldo sąrašo sulaukė nacionalinės žiniasklaidos dėmesio.  Lietuvos 

nacionalinė televizijos ir radijo žurnalistai kalbino Sekretoriato atstovę R. Kepežinskienę, 

prašydami  pakomentuoti šį įvykį, jo procedūras ir plačiau apžvelgti, kokią žinią tai siunčia 

kitoms pasaulio paveldo vertybėms, pavyzdžiui Vilniaus istoriniam centrui? Kaip elgiamės su 

Pasaulio paveldu Lietuvoje, su kokiais iššūkiais susiduriame? Kaip atrodome tarptautiniame 

kontekste? 

 Laidų įrašai: 2021.07.26. Ryto allegro. Liverpulis neteko UNESCO statuso.(...). 

http://inx.lv/jHu1; 2021.08.14. Kultūros diena. Savaitės apžvalga. Kiek realu, kad Vilnius gali 

prarasti UNESCO statusą? http://inx.lv/jHuA 

  

Daugiau informacijos: Renata Kepežinskienė, renata.kepezinskiene@unesco.lt 

 

Edukacijos vaikams apie UNESCO paveldo vertybes  

Švietimo programų vadovė D. Stabrauskaitė parengė edukacinę programą ir pravedė tris 

užsiėmimus 7-11 metų vaikams (edukacijose dalyvavo 60 vaikų iš „Gatvės gyvos“ 

organizuojamų stovyklų). Vaikai supažindinti su Lietuvos paveldo vertybėmis (materialiuoju ir 

nematerialiuoju gamtos ir kultūros paveldu), įtrauktomis į UNESCO sąrašus. Edukacijos vyko 

liepos 12 d., rugpjūčio 2 d. ir 23 d. Daugiau informacijos: Dalia Stabrauskaitė, dalia@unesco.lt  

 

http://inx.lv/jHu1
http://inx.lv/jHuA
mailto:renata.kepezinskiene@unesco.lt
mailto:dalia@unesco.lt
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3.5. KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA 

 

UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinio registro objektų 

skaitmeninimo ir viešinimo iniciatyva 

Sekretoriato atstovės Miglės Mašanauskienės iniciatyva vasario 5 d. įvyko nuotolinis 

susitikimas su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Generalinio direktoriaus 

pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai Sandra Leknickiene, Informacinių išteklių 

departamento direktore Jolita Steponaitiene ir Kultūros ministerijos Atminties institucijų 

politikos grupės vyriausiąja specialiste Rugile Puodžiūniene dėl UNESCO programos „Pasaulio 

atmintis“ atnaujintuose Lietuvos nacionalinio registro nuostatuose įtvirtinto įsipareigojimo 

informaciją apie Registro objektus vieno langelio principu skelbti Lietuvos skaitmeninto kultūros 

paveldo portale www.epaveldas.lt ir Europos kultūros paveldo skaitmeninėje platformoje 

EUROPEANA. Susitikimo metu buvo išsiaiškinta, kaip šalyje veikia skaitmeninimo centrų 

tinklas, Jolita Steponaitienė, dvi kadencijas buvusi Nacionalinio komiteto  „Pasaulio atmintis“ 

pirmininkė, pasisiūlė atlikti pirminę registro analizę dėl skaitmeninimo darbų apimties. 

Kovo 26 d. surengtas dar vienas susitikimas, kuriame buvo pristatyta ir aptarta pirminė 

registro analizė. Sutarta, kad Kultūros ministerija raštu kreipsis į visus Lietuvos skaitmeninimo 

centrus, informuodama apie šią iniciatyvą bei kviesdama prie jos prisijungti.     

Balandžio 8 d. įvyko nuotolinis susitikimas su 20 įvairias susijusias institucijas ir 

skaitmeninimo centrus atstovaujančių dalyvių. Iniciatyvinė grupė pristatė idėją, o centrų atstovai 

aptarė registro objektus, kurie pagal teritorinį pasiskirstymą jiems priklauso suskaitmeninti (kiek 

jau turi atliktų darbų, kiek jiems reiktų laiko pilnai atlikti ir pan.). Nutarta, kad skelbiant 

informaciją apie objektus, jų metaduomenyse turės būti įrašai apie UNESCO registrą ir apie 

objektų vertę lietuvių ir anglų kalbomis. Ši informacija bus imama iš M. Mašanauskienės 

baigiamo rengti registro katalogo. Dėl techninių ir autorių teisių klausimų, įstaigoms 

rekomenduota kreiptis į Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos atstovus. 

 

Išorinis tarptautinis Žurnalistikos studijų krypties vertinimas Vytauto Didžiojo 

universitete 

Balandžio 28 d. Sekretoriatą atstovaujanti Miglė Mašanauskienė dalyvavo Vytauto 

Didžiojo universiteto UNESCO Medijų ir informacinio raštingumo įtraukiai žinių visuomenei 

katedros žurnalistikos magistrantūros programos Future Media and Journalism tarptautiniame 

vertinime ir teikė ekspertinius siūlymus. Susipažinus su šia programa buvo išreikštas palaikymas 

vertinime pabrėžiant, kad studijos yra tarptautiškos, tarpdisciplininės, dėstoma tik anglų kalba, 

programoje dirba daug užsienio dėstytojų, joje gilinamasi į skaitmenizacijos keliamus iššūkius 

žurnalistikai ir medijoms, medijas ir žmogaus teises, teisę į saviraišką, žodžio laisvę, žurnalistų 

saugumo problematiką, kintančią komunikacijų ekosistemą, medijas ir dirbtinį intelektą, 

UNESCO katedroje vykdomi projektai dezinformacijos bei medijų ir informacinio raštingumo 

srityse. Atkreiptas dėmesys, kad ši studijų programa pritraukia studentus iš užsienio valstybių, 

ypač pabrėžiant Rytų partnerystės įgyvendinimą, nes studijuoja būsimi žurnalistai iš Sakartvelo, 

Ukrainos, kitų regiono valstybių. 

 

Baltijos šalių paraiška „Laiškai iš Sibiro ant beržo tošies" 

Spalio 1 d. ir spalio 11 d. įvyko Baltijos šalių Sekretoriatų atstovų nuotoliniai pasitarimai 

dėl galimybių tęsti darbą su atnaujinama paraiška. Visoms pusėms pasikonsultavus su 

nacionalinių darbo grupių nariais, kuruojančiomis valstybės institucijomis, o Lietuvos 

nacionaliniam komitetui pasiūlius pakviesti rengti paraišką ir kitas regiono valstybes, kurios turi 



51 

 

tokio dokumentinio paveldo, buvo priimtas sprendimas išplėsti paraiškos teikėjų ratą, atidedant 

paraiškos teikimą iki kito UNESCO programos sekretoriato kvietimo, t.y. 2023 m. rudens. 

Gruodžio 6 d. įvyko dar vienas nuotolinis susitikimas, kurio metu M. Mašanauskienė 

perdavė žinią, jog yra gautas sutikimas iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus specialistų toliau 

dalyvauti darbo grupėje bei pasidalinta pirminiu galimų šalių sąrašu. Nutarta sausio mėn. surengti 

Baltijos šalių atstovų susitikimą Rygoje ir toliau nusibrėžti veiklos planą, prieš tai išanalizavus 

naują paraiškų teikimo tvarką ir atnaujintą paraiškos formą. 

 

Susitikimas su IREX programų vadovu Baltijos šalims 

Spalio 21 d. M. Mašanauskienė dalyvavo susitikime su Tarptautinės pasaulinės plėtros ir 

švietimo organizacijos IREX programų vadovu Baltijos šalims Kaspars Kruklis, kurį jis ir 

inicijavo. Susitikime buvo aptarti JAV valstybės departamento remiamos programos 

įgyvendinimo rezultatai. Bendradarbiauta su šešiais Baltijos šalių universitetais (Lietuvoje su 

Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetais), paraleliai vykdoma Medijų raštingumo mokymų 

jaunimui programa pagal  metodologiją „Išmokite atskirt“ (Learn2Discern). Pasidžiaugta, kad 

gautas finansavimas tęsti veiklas (Sekretoriatas buvo parengęs paramos laišką), tad 6 universitetai 

galės tęsti savo studijų programų vystymą iki 2023 m. vidurio. M. Mašanauskienė paragino į 

programos veiklas įtraukti ir Lietuvos UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklą (ASPnet), nes 

kurdami mokymo metodikas universitetai planuoja rengti seminarus mokykloms bei organizuoti 

vasaros stovyklas. 

 

Projektų programos E. kultūra ekspertų kompetencijų tinklo posėdis 

Gruodžio 7 d. įvyko Kompetencijų tinklo II-asis posėdis dėl kuriamos E.kultūra 

platformos. Kadangi pastebimas elektroninių kultūros paslaugų ir skaitmeninio turinio pasiūlos ir 

įvairovės trūkumas, suskaitmenintų ir atvertų kultūros išteklių dalis yra maža, jų pakartotinis 

panaudojimas yra ribotas, jie išsklaidyti atskirose sistemose, kuriamos programos tikslas - 

užtikrinti integralią paiešką ir vartotojui patogią „vieno langelio“ principu grįstą prieigą prie 

kultūros turinio. Posėdžio metu atminties institucijos ir kitos kultūros organizacijos pristatė savo 

turimas informacines sistemas, teikiamas paslaugas išorės ar vidaus vartotojams, planuojamas 

technologines idėjas ir siekiamus tikslus. E.kultūra platformos vystytojai rinko informaciją, kad 

galėtų suprojektuoti ir įdiegti atitinkamas sistemų tarpusavio sąsajas. M. Mašanauskienė, 

atstovavusi Sekretoriatą, pristatė Komisijos svetainėje www.unesco.lt publikuojamą UNESCO 

programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą ir teiravosi apie galimybę per E.kultūra 

platformą jį atverti visuomenei. Taip pat su platformos vystytojais tarėsi, ar Sekretoriato, 

Kultūros ministerijos ir Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pradėta registro objektų 

skaitmeninimo iniciatyva ir talpinimas į e.paveldą būtų automatinis sprendimas, ar tam reiktų 

papildomų darbų. 

 

Komitetas dėl VU Komunikacijos fakulteto Kūrybos komunikacijos programos 

atnaujinimo 

Gruodžio 22 d., Kūrybos komunikacijos programos komiteto pirmininkės doc. dr. Ritos 

Repšienės kvietimu, Sekretoriato atstovė M. Mašanauskienė dalyvavo pirmajame komiteto 

posėdyje. Jo metu prisistatė komiteto nariai, jie aptarė tikslus ir strategiją. Vilniaus universiteto 

Komunikacijos fakulteto Kūrybos komunikacijos bakalaurų programa yra viena populiariausių 

Lietuvoje, tačiau jaučiamas poreikis ją peržiūrėti ir atnaujinti, atsižvelgiant į potencialių 

darbdavių poreikius ir pastabas studentų praktikų metu bei labai platų pačių studentų interesų 

lauką. 
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Nutarta kitą komiteto posėdį surengti 2022 m. vasario mėnesį, o iki tol visiems komiteto nariams 

susipažinti su dabartine šių studijų programa ir pirminiais iniciatyvinės grupės siūlomais 

pakeitimais. 

Komiteto nariai: VU Komunikacijos fakulteto dekanas prof. dr. Rimvydas Laužikas, 

Studijų reikalų prodekanas doc. dr. Martynas Petrikas, Žurnalistikos ir medijų tyrimų centro 

vedėja dr. Renata Šukaitytė-Coenen, partnerystės doc. Liutauras Elkimavičius, lektorė Gitana 

Krikščiūnaitė, partnerystės doc. Daiva Lialytė ir Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų 

asociacijos direktorė Edita Sabalionytė. 

 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt 
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4. SEKRETORIATO ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI 

 

Lietuvos sveikinimas UNESCO 75-mečio proga 

UNESCO sekretoriatui pakvietus valstybes nares parengti nacionalinius sveikinimus 

UNESCO 75-mečio proga, skirtus plačiai viešinti skaitmeninėje erdvėje bei UNESCO būstinėje 

vykstant Generalinės konferencijos 41-ajai sesijai, Sekretoriato atstovė Miglė Mašanauskienė 

dalyvavo keliuose nuotoliniuose pasitarimuose su Atstovybe prie UNESCO, pasitvirtino 

scenarijų ir tekstą, o VDU UNESCO katedros vadovės prof. Kristina Juraitė ir prof. Auksė 

Balčytienė, pasitelkusios kolegas, parengė video sveikinimą, kuris spalio 21 d. buvo išsiųstas 

UNESCO ir paviešintas. 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt 

 

„Vietokūra, vaikai ir paveldas“ projekto koncepcijos vystymas  

Kultūros ministerijos EEE kultūros programos koordinatorė Rimantė Dėringytė metų 

pradžioje kreipėsi į Sekretoriatą su kvietimu bendradarbiauti vystant paveldo švietimo projektą iš 

EEE programos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų. Liliana Bugailiškytė-Lideikienė dalyvavo 

keliuose susitikimuose, dalinosi informacija apie kitų šalių praktiką. Pirminei Kultūros 

ministerijos parengtai ir vasarą pristatytai koncepcijai (pavadinimu „Cultural heritage education 

in the Light of the New European Bauhaus“) EEE fondo komitetas nepritarė, tad koncepcijos 

rengimo ėmėsi Sekretoriatas (D. Stabrauskaitė) ir agentūra „XWhy. Agency of Understanding“ 

(Eugenijus Kaminskis ir Eglė Vitkutė). Naujoji koncepcija (pavadinimu „Placemaking, children 

and heritage“) numato moksleivių sąmoningumo gyvenamosios aplinkos, ypatingai paveldo 

objektų, atžvilgiu didinimą, ir jų įgalinimą dalyvauti aplinkos formavimo procesuose, pasitelkiant 

kūrybiškos vietokūros metodą. Joje pagrindžiamas projekto veiklų aktualumas nacionalinių ir 

tarptautinių strategijų, darnaus vystymosi tikslų, klimato kaitos kontekste. Naujoji koncepcija 

Norvegijos kultūros paveldo direktoratui koncepcija patiko. Detalesnis finansinių, techninių 

klausimų derinimas ir EEE komiteto balsavimas dėl veiklos finansavimo vyks 2022 metų 

pradžioje.  

Daugiau informacijos: Dalia Stabrauskaitė, dalia@unesco.lt 

  

Lietuvos kryždirbystės turistinių kelių žemėlapio sklaida  
Įgyvendinant LR Vyriausybės 2019-11-13 nutarimu Nr. 1151 patvirtintą Tautodailės metų 

minėjimo veiksmų planą, 2020 m. Sekretoriato parengtas ir visuomenei pristatytas skaitmeninis 

dviejų dalių Lietuvos kryždirbystės kelių žemėlapis (www.kryzdirbysteskelias.lt). 

Sausio-vasario mėn. Sekretoriatas išplatino kvietimą dalintis šiuo skaitmeniniu žemėlapiu 

Lietuvos turizmo informacijos ir lankytojų centrams. Spalio 5 d. Valstybinės saugomų teritorijos 

tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus ir Nacionalinės komisijos nario Alberto 

Stanislovaičio kvietimu Sekretoriato atstovė Milda Valančiauskienė pristatė  2020 m. 

Sekretoriato įgyvendintą projektą/ interneto svetainę „Kryždirbystės kelias“ 

(https://kryzdirbysteskelias.lt/) Saugomų teritorijų direkcijų vadovų pasitarimo metu 

Nacionaliniame lankytojų centre. Saugomų teritorijų direkcijų vadovams išdalinti projekto 

sklaidai skirti informaciniai leidiniai/ atvirukai. Dalis tiražo išdalinta lapkričio 17-18 d. Lietuvos 

nacionalinio kultūros centro organizuoto seminaro „Nematerialaus kultūros paveldo vertybių 

sąvadas: kūrimas ir plėtra“ metu Lietuvos kultūros centrų, savivaldybių etninės kultūros 

specialistams. 

Daugiau informacijos: Milda Valančiauskienė, milda@unesco.lt 

 

Bukletas „Lietuvos vertybės UNESCO sąrašuose“ 

mailto:migle.masanauskiene@unesco.lt
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Sekretoriatas parengė leidybinį projektą „Lietuvos vertybės UNESCO sąrašuose“, 

pristatantį 11 išskirtinės vertės Lietuvos materialaus ir nematerialaus paveldo, gamtos ir 

dokumentinio paveldo vertybių, kurios įrašytos į UNESCO sąrašus bei registrus. Išskirtinis 

dėmesys - Kauno modernizmui ir Lietuvos siekiui įrašyti šį paveldą į UNESCO Pasaulio paveldo 

sąrašą. Pažintinis-informacinis leidinys dedikuotas Lietuvos narystės UNESCO 30-ties metų 

sukakčiai paminėti. Išskirtinio dizaino bukletą sudaro glausta tekstinė dalis lietuvių, anglų ir 

prancūzų kalbomis, iliustracijos ir perforuotos atvirutės, skirtos materialaus paveldo vertybėms. 

Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant su dizaineriu Tadu Karpavičiumi, spaustuve „Standart 

Impressa“.  Tiražas – 1000 egz. 

  Daugiau informacijos: Renata Kepežinskienė, renata.kepezinskiene@unesco.lt 

 

Leidinys „Fiksuoti istoriją. Lietuvos dokumentinis paveldas, įrašytas į UNESCO 

programos „Pasaulio atmintis“ tarptautinį ir nacionalinį registrus“ 

2021 m. atlikti šie leidinio rengimo darbai: pasitelkus atminties institucijų paraiškose 

pateiktą medžiagą apie jų saugomą dokumentinį paveldą, įrašytą į Nacionalinį registrą „Pasaulio 

atmintis“, parengti ir suredaguoti leidinio tekstai; atrinkta vizualinė medžiaga; atliktas vertimas į 

anglų kalbą; parengtas pirminis leidinio maketas ir pan. Leidyba planuojama 2022 m. pradžioje, 

leidinį dedikuojant šios UNESCO programos 30-mečiui paminėti. Leidinio rengėja - Sekretoriato 

atstovė Miglė Mašanauskienė, įvadinio straipsnio autorė – dr. Rima Cicėnienė, Lietuvos mokslų 

akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslui bei ilgametė Nacionalinio 

komiteto “Pasaulio atmintis” narė, lietuvių kalbos redaktorė – Margarita Gaubytė. Vertimą į 

anglų kalbą atliko ilgametis Komiteto narys dr. Ramūnas Kondratas, leidinio dizaineris – Tadas 

Karpavičius. Leidinys finansuojamas iš Sekretoriato biudžeto lėšų. 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt 
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5. KOMISIJOS SUTEIKTAS PATRONAŽAS. KITA INFORMACIJA 

 

5.1. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos patronažą gavę projektai 
2021 metais buvo pateikta 10 prašymų suteikti arba pratęsti Komisijos patronažą, 1 iš jų 

nepritarta. 4 iš šių projektų – tęstiniai.  

 

Projektas „Stop juosta - nauji užsienio maršrutai“ 

Lietuvos nacionalinė komisija pakartotinai suteikė patronažą VšĮ „7 Kauno dienos“ tęstiniam 

projektui „STOP juosta – nauji užsienio maršrutai“. 2021 m. projekto, skirto tarpukario 

laikotarpio epochai ir ypatingai Kauno modernizmo temai, pagrindinės veiklos bus susijusios su 

televizijos laidų parengimu ir transliavimu. Projektas „STOP juosta“ – nauji užsienio maršrutai“ 

sieks supažindinti su Kauno modernizmo architektūra, Lietuvos kultūrinėmis įtakomis, vertybių 

kaita. Projekto metu numatyta apsilankyti Čekijoje, Izraelyje, Vokietijoje, Italijoje ir JAV 

valstijose. Siekdamas sklandaus projekto įgyvendinimo, Sekretoriatas parengė rekomendaciją 

darbiniams projekto komandos vizitams į užsienį. 

Daugiau informacijos: Renata Kepežinskienė, renata.kepezinskiene@unesco.lt  

 

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė 

Lietuvos bibliotekininkų draugija, siekdama aktyvinti visuomenės domėjimąsi bibliotekomis, 

jų veikla, paslaugomis ir inovacijomis, kasmet balandžio 23–29 dienomis skelbia Nacionalinę 

Lietuvos bibliotekų savaitę, kurią globoja Nacionalinė komisija. Balandžio 23-oji Savaitės 

pradžiai pasirinkta todėl, kad UNESCO ją yra paskelbusi Pasaulio knygų ir autorių teisių diena. 

2021-ųjų metų šūkis – „Nauja realybė – naujos formos”. Jos metu bibliotekos kvietė diskutuoti 

apie naujas darbo formas, paslaugas ir jų taikymą, pamokas išmoktas dirbti karantino sąlygomis, 

ateities perspektyvas. Šiam projektui skirtas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 

patronažas 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt 

 

Balandis - medijų raštingumo mėnuo 

Šios iniciatyvos autorius – Tarptautinė pasaulinės plėtros ir švietimo organizacijos IREX 

padalinys Baltijos šalyse. Projekto metu mokymus jau baigę jaunimo instruktoriai vedė praktinius 

medijų raštingumo užsiėmimus savo mokyklose, vadovaudamiesi IREX sukurta ir adaptuota 

mokymo programa pagal metodologiją „Išmokite atskirt“ (Learn2Discern). Šiam projektui 

skirtas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos patronažas 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt  

 

„Paviljonas: Vilnius prieš 200 metų“ 
Lietuvos nacionalinis muziejus Vilniaus 700 jubiliejui siekia sukurti istorinį paviljoną, kuris 

vadinsis „Paviljonas: Vilnius prieš 200 metų“. Šiam projektui, kuris bus įgyvendinamas 2023 m., 

skirtas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos patronažas. Paviljone, remiantis LNM 

sukaupta ikonografine miesto vaizdų medžiaga, bus atkurtas XVIII a. paskutinio ketvirčio –XIX 

a. pirmos pusės miesto vaizdas ir istorinis pasakojimas apie jo gyventojus tarp 1775-1845 metų.  

Daugiau informacijos: Renata Kepežinskienė, renata.kepezinskiene@unesco.lt  

 

Tarptautinis Thomo Manno festivalis 
2021 m. kaip ir kasmet Komisijos patronažas suteiktas 25-ą kartą vykusiam tarptautiniam 

Thomo Manno festivaliui „Kultūros kraštovaizdžiai. Pakrantės”, kuriuo buvo siekiama pristatyti 

Lietuvą kaip daugiakultūrinio paveldo kraštą; suteikti šiuolaikišką sklaidą apie Lietuvos kultūrinį 

gyvenimą; skatinti kultūrinį dialogą su kitomis šalimis ir tuo pačiu inicijuoti skirtingų kartų ir šių 

mailto:renata.kepezinskiene@unesco.lt
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šalių kultūrinį bendradarbiavimą, keitimąsi kultūrinėmis patirtimis, aktualizuoti ir įtvirtinti 

Lietuvos kultūros identitetą tarptautinėje bendruomenėje; formuoti pilietinę ir kultūringą 

visuomenę, kelti jos sąmoningumo lygį; propaguoti ne tik pramoginę, bet ir edukacinę meno 

pusę, nuosekliai vykdomą viename iš Lietuvos regionų, Kuršių nerijoje. 

Daugiau informacijos: Jurgita Vaitkutė, jurgita.vaitkute@unesco.lt 

 

„Senovės Kernavė: didikų ir kunigaikščių gyvenimas iš arčiau“ 
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos patronažas skirtas projektui „Senovės 

Kernavė: didikų ir kunigaikščių gyvenimas iš arčiau“, kurį įgyvendina VšĮ „Vikingų kaimas“. 

Projektas skirtas populiarinti Kernavės archeologinę vietovę kaip ekonomiškai stiprų, turtingą 

XIII – XIV a. viduramžių miestą. Projekto metu sukurti istoriniai Senovės Kernavės elito 

edukaciniai kostiumai (didikų ir kunigaikščių poros) pagal Kernavės archeologinės vietovės 

muziejaus rekomendacijas. 

Daugiau informacijos: Milda Valančiauskienė, milda@unesco.lt 

 

Bendradarbiavimas projekte „Lauksnos“ 

Rugsėjo 14 d. Sekretoriatas gavo Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro 

prašymą skirti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos patronažą Tarptautiniam nematerialaus 

kultūros paveldo festivaliui „Lauksnos“ trečią kartą vyksiančiam 2022 m. Šis festivalis, kurio 

tikslas pristatyti į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašus bei Lietuvos nematerialaus 

kultūros paveldo vertybių sąvadą įrašytas tradicijas, vyksta kas dvejus metus Klaipėdoje nuo 

2017 m., kai buvo sumanytas bendradarbiaujant su Sekretoriatu, kaip išskirtinis į gyvąją tradiciją 

orientuotas renginys. Nacionalinės komisijos Vykdomasis komitetas elektroniniu būdu pritarė 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos patronažo skyrimui. 

Daugiau informacijos: Milda Valančiauskienė, milda@unesco.lt 

 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos patronažas kultūros paveldo festivaliui 

„Heritas“ 

Lietuvos nacionalinė komisija pakartotinai suteikė patronažą kultūros paveldo festivaliui 

„Heritas“. Sekretoriatas su „Heritas“ komanda bendradarbiauja jau ketverius metus siekiant 

bendrų tikslų – prisidėti prie kultūros paveldo sklaidos ir pažinimo iniciatyvų, burti aktyvias 

paveldo bendruomenes ir profesionalus, paskatinti jų įtraukų dalyvavimą bei efektyvesnę 

komunikaciją. 

Daugiau informacijos: Renata Kepežinskienė, renata.kepezinskiene@unesco.lt 

 

Švietimo projektas „Mokonomika“ 

Spalio 26 d. Sekretoriatas gavo AB „Swedbank“ prašymą skirti Nacionalinės komisijos 

patronažą  projektui „MOKONOMIKA: didžiausia nuotolinė pamoka“, antrą kartą vyksiančiam 

2022 m. vasario 4 dieną. Pirmasis renginys (vykęs 2021.01.21) sulaukė didelio žiūrovų skaičiaus 

ir pripažinimo (nuotolines pamokas stebėjo net 250 tūkst. dalyvių, projektas gavo 9 tarptautinius 

apdovanojimus, projektu prisidėta ir prie UNESCO ir UNICEF iniciatyvos „The Worlds Largest 

Lesson“). Komisijos nariai pritarė Sekretoriato siūlymui skirti šiam projektui patronažą.  

Daugiau informacijos: Dalia Stabrauskaitė, dalia@unesco.lt 

 

Projektas, kuriam nebuvo suteiktas patronažas 
Sekretoriatas 2021 m. lapkričio 3 d. gavo VšĮ „Taurus siekis“ prašymą suteikti Komisijos 

patronažą projektui "Perkūnakiemio atminimas ir Gojaus girios išsaugojimas", kuriuo siekiama 

išsaugoti Gojos mišką ir pritaikyti jį pažintinei rekreacinei paskirčiai. Komisija patronažui 

nepritarė dėl informacijos stokos, kaip bus užtikrintas projekto įgyvendinimas, finansavimas, 

mailto:jurgita.vaitkute@unesco.lt
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partnerystės. Projektas labiau panašu į pilietinę iniciatyvą, bet ne projektinę veiklą. Komisijos 

nuomone, ši projektinė iniciatyva turėtų būti sprendžiama administracine tvarka ar atskirų 

institucijų sprendimais (Aplinkos ministerijos, Valstybinių miškų urėdijos ar kt.). 

Daugiau informacijos: Jurgita Vaitkute, jurgita.vaitkute@unesco.lt  

 

5.2. ŠVIETIMAS 

 

Sekretoriato atstovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė gegužės 18 d. dalyvavo 

Neformaliojo jaunimo švietimo asociacijos surengtose Neformaliojo ugdymo konsultacijose, 

kuriose dalintasi gerąja patirtimi, diegiant skaitmeninių mokymosi pasiekimų pripažinimo 

atviruosius skaitmeninius ženkliukus ir diskutuota dėl kitų jų pritaikymo galimybių.  

 

D. Stabrauskaitė, organizatorių kvietimu, spalio 1 dieną tarė sveikinimo žodį Lietuvos 

vaikų ir jaunimo centre organizuotame “Darnių mokyklų” tinklo naujojo sezono atidarymo 

renginyje. Šio tinklo mokyklos ir darželiai vadovaujasi labai panašiais principais ir vertybėmis, 

kaip ir UNESCO ASPnet nariai. 

 

Gruodžio 6 d. nevyriausybinė organizacija „Žmogaus teisių balsas“ surengė nuotolinę 

diskusiją apie žmogaus teisių švietimą viešajame sektoriuje, kurioje dalyvavo įvairių Lietuvos 

institucijų ir organizacijų atstovai. Šis renginys buvo tarptautinio projekto, įgyvendinamo kartu su 

Baltic Human Rights Society (Latvija) ir Human Rights Centre (Estija), dalis. Diskusijoje 

dalyvavo ir rekomendacijas teikė D. Stabrauskaitė ir D. Lozovska.  

 

Daugiau informacijos: Dalia Stabrauskaitė, dalia@unesco.lt  

 

5.3. MOKSLAS 

 

„Moterims moksle“ festivalis 

Sekretoriatas pasidalino informacija apie gruodžio 7 d. vykusį „L’Oréal-UNESCO For 

Women in Science“ programos organizuotą festivalį – 12 valandų trukusį globalų nuotolinį 

renginį. Mokslininkės iš viso pasaulio dalinosi savo istorijomis, dalyvavo diskusijose apie 

problemas ir iššūkius, trukdančius siekti karjeros moksle. Festivalio programa buvo padalinta į 

keturias dalis, derinant prie skirtingų laiko zonų. Visos diskusijos ir pranešimai yra įrašyti ir 

prieinami festivalio puslapyje: https://events.forwomeninscience.com/#/page/home 

 

„Moterims moksle“ Baltijos regiono bendruomenės susitikimas 

Gruodžio 14 d. įvyko metinis „Moterims moksle“ Baltijos bendruomenės susitikimas, kuriame 

dalyvavo 40 mokslininkių iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, kurios buvo apdovanotos „Moterims 

moksle“ apdovanojimais šiais bei ankstesniais metais bei programos partneriai.  

 

Daugiau informacijos: Dovilė Lozovska, dovile.lozovska@unesco.lt 

 

5.4. KULTŪRA 

 

Rekomendacija edukacinių veiklų projektui 

Lapkričio 9 d. parengta rekomendacija VšĮ "Gatvės gyvos" projektui "Paveldo lobių 

ieškotojas", teikiamam Lietuvos kultūros tarybai. Projektas orientuotas į vaikų stovyklos 

edukacines veiklas UNESCO  pasaulio paveldo vertybių tema. Programoje numatyti kūrybiniai 

užsiėmimai pristatantys Vilniaus istorinio centro, Kuršių nerijos, Kernavės archeologinės 

mailto:jurgita.vaitkute@unesco.lt
mailto:dalia@unesco.lt
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vietovės ir Struvės geodezinio lanko vertes, įskaitant UNESCO pasaulio paveldo sąrašui 

nominuotą Kauno modernizmą. Planuojama surengti 10 stovyklų, kuriuose dalyvautų apie 200 

vaikų. Prisidėdamas prie projekto įgyvendinimo Sekretoriatas įsipareigoja teikti dalykines 

konsultacijas ir aktualią informaciją pasaulio paveldo tema.  

Daugiau informacijos: Renata Kepežinskienė, renata.kepezinskiene@unesco.lt  

 

5.5. KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA 

 

Nacionalinio registro „Pasaulio atmintis“ pildymas 

Sausio 5 d. Sekretoriatas išplatino kvietimą Lietuvos archyvams, bibliotekoms, 

muziejams, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Lietuvos vyskupų 

konferencijai teikti paraiškas, kad išskirtinės vertės dokumentinis paveldas būtų įrašytas į 

Lietuvos nacionalinį  registrą „Pasaulio atmintis“. Tokiu būdu skatinama šalies visuomenė 

rūpintis dokumentiniu paveldu, tiek atminties institucijose, tiek privačiose kolekcijose ieškoti 

pasaulinės, regioninės, nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo pavyzdžių, skaitmeninti, 

restauruoti, skleisti apie jį informaciją. Iki nurodytos birželio 1 d. gauta 15 paraiškų iš Lietuvos 

atminties institucijų bei privataus asmens ir 4 paraiškos iš Ukrainos. Jos patalpintos specialiame 

kataloge, prieiga paraiškų vertinimui suteikta Nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ nariams. 

Liepos 7 d. ir rugsėjo 13 d. surengtuose Komiteto posėdžiuose priimti nutarimai, kuriuos objektus 

įrašyti į Registrą, kurias paraiškas atmesti arba papildyti ir pan. Komitetas pasinaudojo ir 

nepriklausomų ekspertų pagalba: ekspertinius vertinimus teikė prof. dr. Gabija Bankauskaitė, 

prof. dr. Remigijus Misiūnas, prof. dr. Arūnas Streikus ir Valentinas Sventickas. Į Nacionalinį 

registrą įrašyti devyni dokumentinio paveldo objektai. Penkiems iš jų suteikta regioninė, o 

keturiems – nacionalinė reikšmė: „Saldžiausiojo Marijos vardo arkibrolijos narių knyga“ ir dviejų 

inkunabulų konvoliutas (į vieną knygą įrišti 1497 ir 1500 m. Prahoje čekų kalba išleisti du 

Čekijos karalystės teisiniai dokumentai), saugomi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 

bibliotekoje; atvirukas-sveikinimas Šv. Velykų proga ant beržo tošies, saugomas Lietuvos 

ypatingajame archive; Kazimiero Kristupo Daukšos gramatikos „Trumpa kalbamokslė liežuvio 

lietuviško“ rankraštis, saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje; Kristijono Endrikio 

Mertikaičio giesmynas, saugomas  Lietuvos nacionalinėje  Martyno Mažvydo bibliotekoje; 

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos šaltiniai, saugomi Kauno arkivyskupijos muziejuje; 

miniatiūra, vaizduojanti Lietuvos didįjį kunigaikštį Vytautą Didįjį ir jo žmoną Oną Vytautienę, 

saugoma Nacionaliniame muziejuje LDK valdovų rūmuose; Broniaus Krivicko literatūrinės 

veiklos artefaktai, saugomi Biržų krašto muziejuje „Sėla“, ir tremtinės Dalios Grinkevičiūtės 

rankraštinis palikimas, saugomas Lietuvos nacionaliniame muziejuje. 

 

Studento praktika Sekretoriate 

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedros vedėjui prof. Arūnui 

Streikui tarpininkaujant, lstorijos studijų bakalauro programos III kurso studentas Benas 

Volodzka Sekretoriate atliko studijų praktiką nuo vasario 1 d. iki gegužės 7 d. Praktikos užduotis 

parengė ir praktikai vadovavo Miglė Mašanauskienė. Praktikos tikslas - pritaikyti įgytas teorines 

žinias praktikoje, nuodugniau susipažinti su institucijos funkcijomis ir veikla, su viena iš 

UNESCO kuruojamų paveldo sričių – dokumentiniu paveldu, kurį globoja programa „Pasaulio 

atmintis“ ir saugo nacionaliniai bei tarptautinis registrai; taip pat susipažinti su UNESCO 

pateikiama „dokumento" sąvoka, dokumentinio paveldo išsaugojimą, skaitmeninimą ir viešinimą 

reglamentuojančiais UNESCO dokumentais, rekomendacijomis ir pan.; susipažinti, 

bendradarbiaujant su Kauno arkivyskupijos muziejumi ir Kardinolu Sigitu Tamkevičiumi, su 

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos šaltiniais, juos aprašyti ir parengti šios dokumentinio 

paveldo kolekcijos paraišką teikimui į Nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis". Rengiant paraišką 

mailto:renata.kepezinskiene@unesco.lt


59 

 

konsultavo ilgametė Nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis" narė, Lietuvos mokslų 

akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams dr. Rima 

Cicėnienė. Paraiška parengta ir pateikta svarstymui laiku, iki birželio 1 d. 

 

Interviu dienraščiui „Panevėžio balsas“ 

Rugsėjo 15 d., artėjant naujų dokumentų įrašymo į Nacionalinį registrą "Pasaulio 

atmintis" atrankos finalui, Miglė Mašanauskienė buvo pakviesta duoti interviu dienraščiui 

"Panevėžio balsas", kuris vykdė Archyvų metams skirtą projektą, rengdamas ciklą straipsnių apie 

Lietuvos archyvus, juose saugomas vertybes, jų restauravimą ir pan. Straipsnį rengianti 

korespondentė Daiva Savickienė domėjosi UNESCO programa "Pasaulio atmintis", jos tikslais ir 

iniciatyvomis. Miglė Mašanauskienė taip pat pristatė Tarptautinį ir Nacionalinį registrus, 

atrankos kriterijus, ekspertų vaidmenį, panagrinėjo įdomiausius objektus, priminė apie šio krašto 

dokumentinį paveldą, įrašytą į Nacionalinį registrą. 

Daugiau informacijos: https://sekunde.lt/leidinys/paneveziobalsas/viso-pasaulio-vardu/ 

 

Samsung skaitmeninių mokymų programos konkursas 

Sekretoriatas jau septynerius metus bendradarbiauja įgyvendinant Samsung skaitmeninių 

mokymų programą, skirtą Baltijos šalių 8–11 klasių moksleiviams. Šiais metais vykdyto projekto 

Solve for Tomorrow tikslas - kartu ieškoti idėjų, kaip spręsti pandemijos sukeltą visuotinę 

problemą ir atkurti pusiausvyrą tarp gyvenimo skaitmeninėje erdvėje ir realybėje. Balandžio mėn. 

prasidėjusiame trijų etapų konkurse, į kurį paraiškas buvo pateikę apie 100 dalyvių, surengti 

mokymai mokyklų komandoms, vyko tarpinės atrankos. Sekretoriato atstovė Miglė 

Mašanauskienė dalyvavo konkursinių darbų vertinime: iš 26 Lietuvos moksleivių pateiktų darbų 

buvo atrinkti 5 geriausi, kurie toliau rungėsi Baltijos šalių finale. Gruodžio 8 d. vykusiame finale 

dalyvavo 15 komandų, kurios trumpai pristatė savo siūlomas arba jau pradėtas įgyvendinti idėjas. 

Pirmąją vietą laimėjo moksleivių komanda „Darbmeklis“ iš Latvijos, pristačiusi mokomąją 

platformą, padedančią užmegzti ryšį verslininkams ir darbo ieškančiam jaunimui. Šio konkurso 

organizatorius Lietuvoje yra UAB „Publicum“. 

 

Daugiau informacijos: Miglė Mašanauskienė, migle.masanauskiene@unesco.lt 

 

5.6. UNESCO katedros, centrai, klubai 

 

2021 m. Lietuvoje veikė dvi UNESCO katedros, du centrai ir vienas klubas. UNESCO 

katedros ir centrai dalyvavo tarptautiniuose renginiuose, stažuotėse, vykdė informacijos, 

mokslinių žinių sklaidos, edukacinius renginius ir paskaitas, įtraukdami visuomenę, prisidėdami 

prie UNESCO vardo matomumo didinimo tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygiu. 

Šiaulių UNESCO klubas savo veiklą vykdo nuo 1998 m., aktualizuodamas ir skleisdamas 

UNESCO vertybes bei prioritetus. 2021 m. jis įgyvendino, rengė bei organizavo susitikimus, 

renginius, edukacines veiklas, pažintines keliones. Kaip ir kasmet, metų pabaigoje buvo teikiama 

klubo premija. 2021 m. ji atiteko Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriui Severinui Norgailai 

už reikšmingą indėlį į Šiaulių miesto ir šalies kultūrinį gyvenimą, ryškių vaidmenų kūrimą teatre 

ir kine. Be to, klubas (kartu su Šiaulių Trečiojo amžiaus universitetu) pateikė Vaclovo Vingro 

kandidatūrą Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medaliui „Tarnaukite Lietuvai“ gauti. Visuotinio 

susirinkimo metu buvo išrinkta nauja klubo prezidentė. Nuo sausio 1 d. klubo prezidentės 

pareigas perėmė Angelina Stankuvienė. 
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