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Į UNESCO sąrašus ir registrus 
įtrauktos Lietuvos vertybės* 
 

Pasaulio paveldas Lietuvoje 

 
Lietuva didžiuojasi keturiomis išskirtinę visuotinę vertę turinčiomis ir pasauliniu mastu 
reikšmingomis vietovėmis: Vilniaus istoriniu centru, Kuršių nerija, Kernavės archeologine 
vietove, Struvės geodezinio lanko punktais.  

 

 

 

 

 

Vilniaus istorinis centras 
 
Vilnius yra labiausiai į Rytus nutolusi 
Vidurio Europos sostinė. Daugiau kaip šešis 
šimtmečius miestas augo Rytų ir Vakarų 
kultūrų sankirtoje. Tai bene didžiausias 
Europos senamiestis – 359,5 ha plote yra 
112 kvartalų, kuriuose išliko viduramžiams 
būdingas gatvių tinklas ir urbanistinė 
struktūra. Čia sugyvena gotika, renesansas, 
barokas ir klasicizmas. Gatves ir pastatus 
ženklina lietuvių, žydų, lenkų, rusų, 
vokiečių, baltarusių, karaimų ir totorių 
gyvenimo Vilniuje pėdsakai. 1994 m. 
istorinis Vilniaus centras buvo įtrauktas į 
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą kaip 
išskirtinis Centrinės Europos miestas. 

Kuršių nerija  
 
Tai unikalus vėjo, jūros ir žmogaus prieš 5 
tūkst. metų suformuotas ir toliau besikeičiantis 
smėlingas ir miškingas pajūrio nerijos 
kultūrinis kraštovaizdis su mažomis pamario 
gyvenvietėmis, pasižymintis gamtos ir kultūros 
vertybių gausa. Kuršių nerija įrašyta į UNESCO 
Pasaulio paveldo sąrašą 2000 metais. 

* Šiame skyriuje remiamasi Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos tinklapiu unesco.lt 



Kernavės archeologinė vietovė 
 
Tai viena didžiausių archeologinių 
ekspozicijų po atviru dangumi. Penki 
įspūdingi piliakalniai ir gausūs 
archeologiniai radiniai byloja apie čia 
vykusius istorinius procesus ir kultūras, 
gyvavusias daugiau nei 10 tūkst. metų. 
Pagoniškos ir krikščioniškos kultūrų 
sąveikoje 13 a. pabaigoje – 14 a. pradžioje 
susiformavo ir porą šimtų metų gyvavo 
savitas viduramžių miestas. Tuo metu 
Kernavė tapo svarbiu politiniu ir 
ekonominiu centru – pirmąja Lietuvos 
valdovo rezidencija. Kernavės 
archeologinė vietovė 2004 m. įrašyta į 
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. 

Struvės geodezinis lankas  
 
Tai 2822 km ilgio trianguliacijos grandinė, kurią 
sudaro 258 trikampiai su specialiais ženklais 
pažymėtomis viršūnėmis, besitęsianti nuo 
Šiaurės Norvegijos iki Izmailo Ukrainoje, prie 
Juodosios jūros. 1816–1855 m. astronomo 
profesoriaus Frydricho Georgo Vilhelmo Struvės 
(1793–1864) atlikti Žemės dydžio ir formos 
matavimai buvo reikšmingas 19 a. išradimas. Šie 
tikslūs duomenys buvo svarbūs ne tik geodezijai, 
bet ir astronomijai, navigacijai ir kartografijai. 
2005 m. 34 Struvės dienovidinio lanko 
geodeziniai punktai Lietuvoje, Baltarusijoje, 
Estijoje, Latvijoje, Norvegijoje, Moldovoje, 
Rusijos Federacijoje, Ukrainoje, Suomijoje ir 
Švedijoje įrašyti į UNESCO Pasaulio paveldo 
sąrašą. 



Nematerialus kultūros paveldas Lietuvoje 

 
Į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą yra įtrauktos trys 
Lietuvos vertybės: Kryždirbystė ir kryžių simbolika (2008), Dainų ir šokių švenčių tradicija 
(2008) bei Polifoninės dainos „Sutartinės“ (2010). 

 Kryždirbystė ir kryžių simbolika  
 
Kryždirbystė yra daugiau nei vien tradicinis 
amatas, apsiribojantis kryžiaus sukūrimu. Tai 
savita amato, meno bei tikėjimo sintezė. 
Kryždirbystės sampratoje telpa visa tradicinio 
medinio paminklo istorija nuo pradžios iki 
pabaigos: idėja, vietos ir meistro parinkimas, 
kūrybos procesas, kryžiaus pastatymas, 
pašventinimas, lankymas ir bendravimas, 
sunykusio kryžiaus sudeginimas ir jo pakeitimas 
nauju. Lietuvos kryždirbiai sugebėjo suderinti 
krikščionybę bei archajišką gamtos ir žmogaus 
santykį.  

Dainų ir šokių švenčių tradicija 
 
Dainų švenčių tradicija Lietuvoje gyvuoja 
nuo 1924 metų. Kas 4–5 metai jose 
dalyvauja apie 40000 tautiniais kostiumais 
pasipuošusių dainininkų, šokėjų, 
muzikantų, tautodailininkų. Ši tradicija 
tapo jungtiniu tautinio sutelktumo, liaudies 
kūrybos ir profesionalaus meno reiškiniu 
ir  iš kartos į kartą perduodama tapatybės 
išraiška. Nepaisant sunkumų, po II-ojo 
pasaulinio karo užgriuvusių Baltijos 
valstybes, dainų ir šokių švenčių tradicija 
buvo atgaivinta ir tapo reikšminga 20 a. 
pabaigoje atkuriant Baltijos valstybių 
nepriklausomybę.  



Sutartinės, lietuvių polifoninės dainos 
 
Sutartinės – unikalus lietuvių tradicinės muzikos reiškinys, itin sena polifonijos forma, kuri 
jungia muziką, tekstą ir judesį. Išskirtinis sutartinių bruožas – vienalaikis skirtingų melodijų ir 
tekstų skambesys. Sutartines daugiausia gieda moterys. Giedodamos sutartines jos išryškina 
sekundas, kurios neįgudusiam klausytojui gali pasirodyti kaip nesuderėjimas. Tuo tarpu 
sutartinių pavadinimas kildinamas iš veiksmažodžio „sutarti“ –  susiklausyti, gerai derėti – ir 
atlikti sutartines gali tik viena į kitą įsiklausančios giedotojos.  
 



Registre Pasaulio atmintis įrašytos su Lietuva 
susijusios dokumentų kolekcijos 

Baltijos kelias 
 
1989 m. rugpjūčio 23 d. daugiau kaip milijonas laisvės 
siekiančių žmonių susikabinę rankomis Baltijos kelyje per 
Lietuvą, Latviją ir Estiją susijungė į 600 km gyvą grandinę. 
Baltijos kelias – žmonių grandinė sujungusi tris valstybes 
laisvės vardan – tapo taikos kultūros pavyzdžiu visam 
pasauliui. Jo dokumentai liudija trijų mažų valstybių taikų 
ryžtą būti nepriklausomais, solidarumą bei vienybę.  

UNESCO programa Pasaulio atmintis (UNESCO Memory of the World Programme) pradėta 
vykdyti 1992 metais. Jos tikslas – plačiai paskleisti žinią apie ypatingas valstybiniuose ir 
privačiuose archyvuose, muziejuose, bibliotekose saugomas dokumentų kolekcijas ir neleisti 
dokumentiniam paveldui nugrimzti užmarštin. 2009 m. į Tarptautinį registrą Pasaulio 
atmintis buvo įrašytos trys su Lietuva susijusios dokumentų kolekcijos.  

Radvilų archyvai ir Nesvyžiaus bibliotekos 
kolekcija 
 
Garsios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų 
Tautų Respublikos aristokratų giminės archyvus ir 
Nesvyžiaus bibliotekos kolekciją sudaro 15–20 a. 
dokumentinis paveldas. Kartu su Radvilų giminės 
korespondencija išliko daug valstybinės reikšmės 
dokumentų, kurie suteikia informacijos apie Vidurio 
ir Rytų Europos istoriją, kultūrinius ryšius, kasdienį 
gyvenimą.  
 

Meksikos aškenazių bendruomenės tyrimų ir dokumentacijos 
centro kolekcija 
 
Kolekciją sudaro 16 tūkst. tomų, kurių dauguma parašyta jidiš arba 
hebrajų kalbomis, tačiau yra leidinių lietuvių, lenkų, vengrų, rusų bei 
kitomis su aškenazių kultūra susijusiomis kalbomis. Ši kolekcija saugo 
istorinį iš Rytų bei Vidurio Europos į Meksiką atvykusių žydų 
mažumos paveldą. 
 
 



Į programos „Žmogus ir biosfera“ rezervatų tinklą 
įtrauktas Žuvinto biosferos rezervatas  

Žuvintas – seniausia Lietuvos saugoma teritorija, įsteigta dar 1937 metais. Lietuvos pietuose 
esantis biosferos rezervatas apima per 18 tūkst. ha plotą. Tai viena turtingiausių gamtine 
įvairove Lietuvos teritorijų. Čia plyti ežerai, pelkės, žemapelkės, durpių sluoksniai, miškai, 
telkiasi retos ir nykstančios augalų bei gyvūnų rūšys ir mažai kur išlikusios Lietuvoje šlapžemių 
augalų bendrijos ir buveinės. Rezervato simbolis – Žuvinto ežeras – yra svarbi Europai 
migruojančių vandens paukščių vieta, kur lizdus suka labai reti pasaulyje nykstančių rūšių 
paukščiai.  



Lietuvos UNESCO vertybių  
problematika 

Lietuvos situacija tarptautiniame kontekste 

Pasauliniame Kelionių ir turizmo konkurencingumo indekse* 
Lietuva  tarp 136 valstybės užima 56 vietą.  Ypatingai žemą 
poziciją užimame subindekse, vertinančiame kultūrinius 
resursus ir verslo keliones – esame tik 87 pozicijoje. Sudarant 
šį subindeksą vertinami keli skirtingi aspektai: 
 
 Pasaulio paveldo vietovių skaičius (UNESCO), 55 vieta 
 Nematerialaus paveldo vertybių skaičius (UNESCO), 43 vieta 
 Sporto stadionų skaičius, 119 vieta 
Tarptautinių konferencijų skaičius, 53 vieta 
 Kultūrinio ir pramoginio turizmo skaitmeninis poreikis, 108 
vieta 

 
Pagal turimo UNESCO pripažinto paveldo skaičių lenkiame  ne 
vieną Šiaurės – Baltijos regiono kaimynę, tačiau pakilti reitinge 
trukdo kultūrinio turizmo skaitmeninis poreikis. Esame tik 108 
vietoje, vertinant kiek internetinėse paieškų naršyklėse (Google ir 
pan.) buvo ieškoma su turizmu susijusios informacijos (veiklos ir 
turistinių lankytinų vietų) apie Lietuvą.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estija 37 

Lenkija 46 

Latvija 54 

Lietuva 56 

Kelionių ir turizmo 
konkurencingumo 

indeksas, 2017  

Danija 43 

Estija 78 

Lietuva 87 

Islandija 90 

B
e

n
d

ra
 p

o
zicija

 
K

u
ltū

rin
ia

i  re
su

rsa
i   

Pasaulio paveldo 
vertybių 

pasiskirstymas Šiaurės 
- Baltijos regione 

 

Lietuva; 4 Latvija; 2 Estija; 2 

Islandija; 1 

Lenkija; 13 

Rusija; 16 

Norvergija; 
6 Suomija; 6 Danija; 3 

Vokietija; 
36 

Švedija; 14 

* The Travel & Tourism Competitiveness Report  2017 



Dar  žemiau  esame vertinant Kelionių ir turizmo prioritetizavimo subindeksą – užimame 
tik 91 vietą. Šiame subindekse greta kitų aspektų vertinamas ir  šalies turizmo 
rinkodaros efektyvumas.  Deja,  esame tik 113 vietoje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialaus 
paveldo 
vertybė 

2,9% 

Nematerialaus 
paveldo 
vertybė 

5,7% 

8,6% 
turistų 

skaičiaus 
augimas 

Teiginys, jog į UNESCO sąrašus 
įtrauktos vertybės pritraukia į 
šalį daugiau turistų, yra 
pagrįstas. Atlikus 78 šalis 
įtraukusį tyrimą*, paaiškėjo, 
jog papildoma materialaus 
paveldo vertybė vidutiniškai 
2,9% padidina turistų srautus, 
tuo tarpu nematerialaus 
paveldo vertybė  sukuria dar 
didesnį efektą – net 5,7% 
augimą. 

* Taek-Seon Roh, Sangmee Bak, (2015) Does UNESCO attracts more tourists? 
 

Vertinant tris Baltijos valstybes, Lietuva turi 
daugiausiai į UNESCO sąrašus įtrauktų vertybių, 
tačiau turistų srautas mūsų šalyje mažiausias.  
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Vilniaus senamiestis buvo pirmasis iš Baltijos šalių, patekęs tarp iškiliausių Pasaulio 
paveldo objektų. Rygos ir Talino istoriniai centrai, Torunės, Zamoščės, Lvovo ir Sankt 
Peterburgo miestų senamiesčiai yra Vilniaus istoriniam centrui artimiausi panašios 
kategorijos Pasaulio paveldo objektai regione. Tačiau  vertinant atvykstančių turistų skaičių, 
Vilnius nusileidžia kaimynams.  

1.03 

1.3 

1.58 
1.7 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

Vilnius (2016) Ryga (2015) Talinas (2015) Torunė (2014) 

Atvykstančių turistų skaičius (mln.) UNESCO Pasaulio 
paveldo sąraše esančiuose miestuose 

Pagrindinis Lietuvą aplankančių turistų srautas apsilanko Vilniuje (87%)*. Čia dažniausiai 
atvykstama būtent kultūrinio turizmo tikslais. 

 

*  Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos 
 



Taigi kodėl UNESCO sąrašuose esantis Lietuvos paveldas nepadeda mums tapti regiono 
lydere turizme? 

 

Remiantis UNESCO Pasaulio paveldo komiteto atliktu tyrimu*, Lietuva Europos regione 
užima paskutinę vietą vertinant įvairių medijų panaudojimą vykdant visuomenės 
informavimą, švietimą, sąmoningumo kėlimą apie šalyje esantį Pasaulio paveldą.  

 
Tyrime taip pat pažymima, jog 20 Europos valstybių turi strategijas, kaip kelti skirtingų 
suinteresuotųjų pusių sąmoningumą Pasaulio paveldo atžvilgiu.  Deja, Lietuvoje jokios panašios 
strategijos nėra. 
 
Galime daryti išvadą, kad Lietuva nesuvokia UNESCO pripažinto paveldo vertės ir mūsų šalies 
indėlis į Pasaulio paveldo sklaidą yra labai ribotas. 

* Final Report on the Results of the Second Cycle of the Periodic Reporting Exercise for the Europe Region and Action Plan, 2.11 
Education, Information and Awareness Building, 2015. 



 Probleminės sritys 

 
Atlikus pusiau struktūruotus kokybinius interviu su suinteresuotomis šalimis (žr. šaltinių 
skiltį analizės pabaigoje) bei faktinių apsilankymų metu įvertinus į UNESCO sąrašus įrašytų 
Lietuvos paveldo vertybių sklaidos situaciją, išskirtos šios pagrindinės probleminės sritys: 

 

 Suinteresuotųjų šalių gausa ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo stoka 

 Fragmentiškas finansavimas 

 UNESCO vertės tyrimų bei sklaidos stoka 

 Menkas bendruomenių į(si)traukimas 

 

Toliau pateikiama detalesnė informacija apie kiekvieną iš probleminių sričių. 

 

 

 

 



1. Suinteresuotųjų šalių gausa ir tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo stoka 

Vadovaujantis 2010 m. gegužės 19 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 544, už UNESCO Pasaulio 
paveldo sąraše esančių vertybių apsaugą Lietuvoje yra atsakingos: 

 

Kultūros ministerija – už Vilniaus istorinį centrą ir Kernavės archeologinę vietovę; 

Aplinkos ministerija – už Kuršių neriją; 

Žemės ūkio ministerija – už Struvės geodezinį lanką. 

 

Visgi suinteresuotųjų šalių, kurių darbo funkcijos, interesų sritis ar veiklos pobūdis yra 
tiesiogiai susijęs su į UNESCO sąrašus įtrauktu Lietuvos materialiu ir nematerialiu kultūros 
paveldu, yra kur kas daugiau. Žemiau pateikiamas išsamus visų suinteresuotųjų šalių 
žemėlapis. 

 

 



Suinteresuotųjų šalių žemėlapis 

Geltona spalva pažymėtos suinteresuotosios šalys, kurios bendrai susijusios su į UNESCO sąrašus 
įtrauktu Lietuvos materialiu ir nematerialiu kultūros paveldu. 
 
Rožine spalva pažymėtos tos suinteresuotosios šalys, kurios susijusios su Vilniaus istoriniu centru. 
 
Žalia spalva pažymėtos tos suinteresuotosios šalys, kurios susijusios su Struvės geodeziniu lanku. 
 
Pilka spalva pažymėtos to suinteresuotosios šalys, kurios susijusios su Kuršių nerija. 
 
Žydra spalva pažymėtos to suinteresuotosios šalys, kurios susijusios su Kernavės archeologine 
vietove. 



Nors tokia suinteresuotųjų šalių gausa galėtų teigiamai pasitarnauti Lietuvos UNESCO 
Pasaulio paveldo aktualizavimo ir sklaidos problemų sprendimams, visgi didelis jų skaičius 
ne tik nepadeda efektyviai spręsti problemų, bet ir apsunkina procesus. Neefektyvumui  
daugiausiai įtakos turi trys priežastys:  

 

1. Visų suinteresuotųjų šalių (ypač tarpinstitucinio) bendradarbiavimo stoka.  

 Vykdant kokybinius interviu su suinteresuotomis šalimis, paaiškėjo, kad dažnu atveju 
institucijos, tiesiogiai dirbančios su UNESCO Pasaulio paveldo sklaida, ženklinimu ar 
sąmoningumo skatinimu, nežino, ką šioje srityje daro ar planuoja daryti kitos 
suinteresuotosios šalys.  

 

2. Už UNESCO sklaidą Lietuvoje atsakingos institucijos ar tarybos nebuvimas.  

 Visas suinteresuotąsias šalis suvaldyti, suvesti ir skatinti jų tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą padėtų institucijos ar tarybos egzistavimas, kuri rūpintųsi UNESCO 
sklaidos, aktualizavimo ir turizmo plotmėmis bei organizuotų reguliarius 
suinteresuotųjų šalių susitikimus. 

 

3. UNESCO sklaidos strategijos nebuvimas.  

 Kaip jau minėta prie UNESCO vykdyto tyrimo išvadų, Lietuva neturi jokios bendros 
strategijos, kaip skleisti informaciją ir kelti žmonių sąmoningumą apie UNESCO 
Pasaulio paveldą. Dėl to šiuo metu sklaida yra labai fragmentiška, neretu atveju netiksli 
ar neteisinga.  



 Sudėtingiausia situacija Vilniaus istoriniame centre, kur suinteresuotųjų šalių skaičius 
didžiausias, o jų funkcijos neretu atveju persidengia. Pavyzdžiui, Vilniaus pilių 
valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, kurioje dirba apie dešimt žmonių, valdo 
teritoriją, turinčią daug subvaldytojų, t.y. Nacionalinė žemės tarnyba dalį teritorijos yra 
perdavusi Nacionaliniam muziejui, kitą dalį - Katedrai, o šalia esančią dalį Valdovų 
rūmams. Dėl to pati direkcija tiesiogiai valdo tik Kalnų parko teritoriją. Šios direkcijos 
veikla persidengia su Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros funkcijomis, nes šios 
institucijos yra abi atsakingos už tam tikros Vilniaus istorinio centro teritorijos 
priežiūrą ir stebėseną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formaliai Kultūros ministerijoje yra įsteigta Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO 
Pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimo ir tausojamojo 
naudojimo priežiūros komisija (išsamų komisijos narių sąrašą, į kurį įeina daugumos 
suinteresuotųjų šalių žemėlapyje nurodytų institucijų atstovai, galite rasti čia). Deja, 
nors ši komisija ir turėtų suvesti visas suinteresuotąsias puses ir koordinuoti jų veiklą, 
realybėje ji yra neveiksni. Įkūrus Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrą, Kultūros 
ministerija kartu su Vilniaus miesto savivaldybe buvo įsteigusi Vilniaus senamiesčio 
priežiūros tarybą, tačiau ji buvo panaikinta.   

 

 Taigi, vieningos ir integralios vadybos UNESCO sklaidos ir aktualizavimo klausimais 
nėra ne tik visos Lietuvos mastu, bet ir atskirų į Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktų 
vertybių (kaip, pavyzdžiui, Vilniaus istorinio centro) atvejais. 

 

 

https://lrkm.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kulturos-ministerijos-ekspertu-komisijos-1


2. Fragmentiškas finansavimas 
 
Lietuva neturi vieningos ir nuoseklios nacionalinio finansavimo UNESCO Pasaulio paveldo 
objektų sklaidai, ženklinimui ir aktualizavimui tvarkos. Nors pajamos, susijusios su vietovių 
lankymu ir turizmu UNESCO Pasaulio paveldo vietovėse kasmet auga, visgi informacijos apie 
valstybės skiriamą finansavimą Lietuvoje esantiems UNESCO Pasaulio paveldo objektams 
nėra, nes finansavimas inertiškai skiriamas tik atskirų paveldo vietovėse esančių objektų 
tvarkybai bei pavienėms, su vietovės vadyba susijusioms funkcijoms įgyvendinti. 

 

Pasak Kultūros paveldo departamento direktorės Dianos Varnaitės, Kultūros paveldo 
departamentas visų Lietuvoje esančių kultūros paveldo objektų tvarkybai ir priežiūrai 
kasmet turi tik apie 4 mln. EUR, ir UNESCO Pasaulio paveldo vietovėms nėra taikomas joks 
prioritetas finansavimui gauti. 

 

Kalbant apie Lietuvos kultūros tarybos (LKT) finansavimą, preliminariais skaičiavimais 
pagal jų pateiktą statistiką, per pastaruosius keturis metus (2014-2017m.) buvo pateikta 
apie 80 paraiškų, susijusių su į UNESCO sąrašus įtrauktu Lietuvos materialiu ir nematerialiu 
paveldu. Iš jų apie 40, t..y. pusė, gavo LKT finansavimą. Lietuvos materialus ir nematerialus 
Pasaulio paveldas išskirtas keliose LKT finansuojamose programose/srityse:  

 

 



 

1. Kultūros paveldo programoje prie finansuojamos veiklos išskirti “Tarptautinio 
bendradarbiavimo ir mainų projektai: UNESCO iniciatyvos, leidiniai, aktualizuojantys 
UNESCO saugomą materialųjį ir nematerialųjį kultūros paveldą Lietuvoje.” Ši programa 
teikia veiklos vertinimo prioritetą “Tarptautinio bendradarbiavimo projektams, 
skirtiems UNESCO Pasaulio paveldo objektų sąraše esantiems Lietuvos objektams 
išsaugoti (0–10).” 

 

2. Etninės kultūros ir tautodailės srityje kaip finansuojama veikla išskirta “UNESCO 
Reprezentatyviojo žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąraše esančių vertybių 
(kryždirbystės ir kryžių simbolikos bei polifoninių dainų „sutartinių“) išsaugojimas ir 
sklaida.” Visgi tarp projektų vertinimo prioritetų UNESCO nematerialus paveldas nėra 
minimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taigi, nacionaliniu lygmeniu Lietuva neturi ilgalaikės finansavimo UNESCO Pasaulio paveldo 
objektų sklaidai, ženklinimui ir aktualizavimui tvarkos. Lėšos infrastruktūros (UNESCO 
informacinių stendų, ženklų ir pan.) kūrimui, priežiūrai ir reguliariam atnaujinimui yra 
fragmentiškos (nuo projekto iki projekto) ar apskritai neegzistuojančios. Tai ypač aktualu 
Vilniaus istorinio centro atveju, kur institucijų, atsakingų už šią Pasaulio paveldo vietovę, ir 
vizualinės taršos (parduotuvių iškabų, grafiti, reklaminių stendų) yra daugiausia. Deja, 
bendra Vilniaus istorinio centro vertybių aktualizavimo, sklaidos strategija taip pat 
neegzistuoja, o atsakingos institucijos neskiria tam pakankamai dėmesio.  

 



3. UNESCO vertės tyrimų bei sklaidos stoka 
 
Fragmentiškas finansavimas prisidėjo ir prie šios probleminės srities. Nors jau dukart 
Lietuvos kultūros tyrimų institutas teikė paraišką Lietuvos kultūros tarybai, siekdamas gauti 
finansavimą tyrimui dėl Lietuvos narystės UNESCO naudos, visgi abu kartus finansavimas 
tokiam tyrimui nebuvo gautas. 

  

Žvelgiant iš turizmo perspektyvos, Lietuvoje reguliariai vykdomos statistinės turistų 
apklausos, pagal kurias įvairiapusiškus duomenis apie Lietuvos turizmą renka Statistikos 
departamentas. Deja, šios apklausos neįtraukia nė vieno klausimo apie UNESCO vertybes 
Lietuvoje. Tam, kad būtų geriau suprantama dabartinė į UNESCO sąrašus įtrauktų vertybių 
sklaidos situacija, puikiai pasitarnautų į standartines atvykstamojo ir vietinio turisto 
apklausas įdėtas vienas ar keli klausimai, kaip pavyzdžiui: “Ar prieš atvykdami į Lietuvą 
žinojote, kokios Lietuvos vertybės yra įtrauktos į UNESCO sąrašus?”, “Ar žinote, kad Vilniaus 
istorinis centras yra įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo vertybių sąrašą?”, “Ar Jūsų 
sprendimui atvykti į Lietuvą turėjo įtakos tai, kad Lietuva turi keturias UNESCO Pasaulio 
paveldo vertybes?” ir pan. 

 

Būtent dėl tyrimų ir statistinių duomenų stokos plačioji visuomenė, o ypač viešojo 
sektoriaus institucijos (pavyzdžiui, savivaldybių administracijos), dažnu atveju nesupranta 
UNESCO ženklo atnešamos tiek vertybinės, tiek ir finansinės pridėtinės vertės konkrečiai 
vietovei , todėl jai neskiria prioritetinio dėmesio ir finansavimo. 

 

  



UNESCO ženklo atnešama pridėtinė vertė visuomenei sunkiai suprantama ir dėl visiems 
prieinamos patrauklios informacijos ar ženklinimo apie į UNESCO sąrašus įtrauktas 
Lietuvos vertybes stokos. Ne vienas tiesiogiai su turizmu dirbantis žmogus nežino, kurios 
Lietuvos vertybės yra įtrauktos į UNESCO sąrašus, dažnai vadovaujasi klaidinga informacija. 
Sklaidos ir pristatymo galimybės ypač ribotos nematerialaus paveldo vertybėms. Internete 
nėra sistemingos informacijos apie tai, kur Lietuvoje galima pasiklausyti autentiško 
sutartinių skambesio ar aplankyti tikrą kryždirbį, vertybės taip pat kol kas nėra 
inkorporuotos į turistinius maršrutus. 

 

Galiausiai, Europos Sąjunga yra paskelbusi 2018-uosius Europos kultūros paveldo metais. 
Tai būtų puiki proga geriau ištirti, aktualizuoti ir skleisti informaciją apie Lietuvos 
materialųjį ir nematerialųjį paveldą.  

 



4. Menkas bendruomenių į(si)traukimas 

Į UNESCO sąrašus įtrauktų vertybių sklaidai užtikrinti itin svarbios kelios žemiau 
aptariamos bendruomenės. Deja, šiuo metu nėra veiksmingos platformos, kaip už UNESCO 
sklaidą atsakingos institucijos turėtų su jomis bendradarbiauti.  

 

1. Labai svarbios vietos žmonių bendruomenės, kurios gyvena paveldo vietovėse ar 
užsiima nematerialiojo paveldo veiklomis. Jos neretai būna aktyvios ir inicijuoja 
įvairias vietinius gyventojus ir svečius įtraukiančias veiklas, renginius. Visgi 
dažniausiai sprendimai, susiję su materialaus ir nematerialaus paveldo aktualizavimu 
ir sklaida, su jomis nėra svarstomi. Dėl to šios bendruomenės neretai tampa ne savo 
vietovėje esančio UNESCO Pasaulio paveldo ambasadoriais ir sąmoningais sergėtojais, 
bet jo priešais (prie to prisideda ir anksčiau aptarta UNESCO vertės suvokimo 
problema). Pavyzdžiui, Vilniuje nuo 2004 metų veikiančios Senamiesčio 
bendruomenės “Gelbėkime Senamiestį” pirmininkė teigia, kad nors už senamiesčio 
priežiūrą atsakingoms institucijoms formaliai priskirta funkcija vesti dialogą su vietos 
bendruomene, realybėje šis dialogas neegzistuoja. Tuo tarpu Kuršių Nerijoje buvo 
bandoma megzti ilgalaikį dialogą tarp vietos savivaldos ir bendruomenės, pasitelkiant 
bendruomenių įtraukimo eksperčių – dr. Giedrės Godienės ir Elenos Archipovaitės – 
pagalbą. Visgi pasak G. Godienės, nors pastangos kurti sklandesnį bendradarbiavimą 
sveikintinos, ilgalaikis dialogas kol kas nepasiektas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Didelį indėlį į UNESCO vertybių sklaidos užtikrinimą galėtų įnešti universitetų ir 
kolegijų bendruomenės, rengiančios Svetingumo vadybos, Turizmo viešbučių 
vadybos, Turizmo administracijos, Viešbučių ir restoranų administracijos specialistus. 
Deja, studijų metu šių specialybių studentai yra menkai arba apskritai nėra 
supažindinami su Lietuvos  vertybėmis, įtrauktomis į UNESCO sąrašus ir registrus. 
Todėl po studijų pradėję dirbti turizmo sektoriuje, jie taip pat nesupranta UNESCO 
vertės ir dėl to nėra linkę prisidėti prie materialiųjų ir nematerialiųjų vertybių sklaidos 
ir aktualizavimo. 

 

3. Itin reikšmingą poveikį UNESCO vertybių sklaidai ir aktualizavimui galėtų turėti 
profesionalių gidų bendruomenė. Deja, net ir ne vienerius metus dirbantys gidai 
neretai turi itin menkas žinias ir suvokimą apie į UNESCO sąrašus įtrauktas vertybes. 
Tuo tarpu gidų rengimo programoje mokymas apie Lietuvos vertybes, įtrauktas į 
UNESCO sąrašus, nėra reglamentuotas. 



Aktualizavimas ir sklaida: esama 
situacija 

Vilniaus istorinis centras 

Vilniaus istorinis centras yra lankomiausia į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukta Lietuvos 
vietovė.  Kartu tai pagrindinis į Lietuvą atvykstančių turistų traukos centras. 80,5 %* Vilnių 
lankančių turistų po miestą  vaikšto savarankiškai. Tačiau  šiuo metu Vilniaus senamiestyje 
beveik nėra jokios kokybiškos infrastruktūros, kuri turistus informuotų, jog jie yra Pasaulio 
paveldo vietovėje, iškomunikuotų vietovės vertybes, padėtų orientuotis. 

Pagrindinis stendas, lietuvių ir anglų kalbomis informuojantis apie tai, 
kad Vilniaus istorinis centras 1994 m. įtrauktas į UNESCO Pasaulio 
paveldo sąrašą – tai paminklinė lenta, kabanti ant Vilniaus miesto 
rotušės, fasado dešiniajame kampe.  
 

Kitas mažosios architektūros elementas, kur, 
gerai įsižiūrėjus, galima išvysti Pasaulio paveldo 
ženklą – tai gatvių šviestuvų Vilniaus 
senamiestyje stovai. Pastebėtina, kad Pasaulio 
paveldo ženklas naudojamas ne visai teisingai: 
daug šviestuvų į UNESCO sąrašus įtrauktoje 
teritorijoje vis dar neturi šio ženklinimo, tačiau 
yra ir šviestuvų, kurie jau nebėra Vilniaus 
istorinio centro teritorijoje, bet vis dar turi 
Pasaulio paveldo ženklą. Toks šio ženklo 
naudojimas gali klaidinti tiek vietinius, tiek ir 
atvykusius praeivius. 



Informaciniai stendai, esantys Vilniaus istorinio centro teritorijoje 
priklauso skirtingiems valdytojams, yra skirtingi savo dizainu, turinio 
pateikimo forma, turinys neatitinka šiuolaikinio turisto poreikių. 
Didžioji dalis stendų apgadinti, informacija  pasenusi (nurodomas 
neveikiantis tel. nr., kaina užrašyta litais). 



Vilniaus senamiesčio atnaujinimo 
agentūra  (VSAA) yra įrengusi tris 
informacinius stendus tema “Dingęs 
Vilnius”, kurie šoniniuose rėmuose bei 
ant paties žemėlapio turi Pasaulio 
paveldo ženklinimą.  Stendai šiuo metu 
apgadinti, tačiau neaišku, kas turėtų 
skirti lėšų jų atnaujinimui. VSAA teigimu, 
Vilniaus miesto savivaldybė turėtų 
rūpintis stendų priežiūra, tačiau 
savivaldybės teigimu, šių stendų 
priežiūrą turi vykdyti juos įrengusi 
institucija.  



Šiais metais pirmą kartą UNESCO ženklinimas atsirado atnaujintame 
Vilniaus turistiniame žemėlapyje. 

Dar šiais metais Vilniaus senamiestyje planuojama įrengti 
keliasdešimt kryptinių nuorodų su Pasaulio paveldo logotipu. 

Taip pat dar šiemet planuojama išleisti turistams skirtą leidinį, 
kuriame bus pristatomi UNESCO vertes atskleidžiantys maršrutai po 
Lietuvą.  

Pozityvūs pokyčiai 



Kernavės archeologinė vietovė 

Kernavės archeologinėje vietovėje įrengti puikūs informaciniai stendai – pateikiama 
informacija apie vietovės vertybes,  visur aiškiai komunikuojami UNESCO ir Pasaulio 
paveldo logotipai.  

Visgi iki šiol susiduriama su ženklinimo 
problema už rezervato ribų, todėl turistai 
neretai sunkiai randa kelią iki vietovės. Šią 
problemą planuojama išspręsti rengiant 
kelių ženklinimo projektą kartu su greta 
esančiomis savivaldybėmis. 

Vienas pastebimų iššūkių plėtojant turizmą 
Kernavėje –  menkas verslo susidomėjimas 
vietove. Čia nėra nė vienos maitinimo 
paslaugas teikiančios įstaigos, tad atvykę 
turistai neturi galimybės papietauti, o 
vienintelė veikianti parduotuvė savo 
asortimentu neatitinka turistų poreikių. 



Struvės geodezinio lanko punktai 

Visi trys Lietuvoje esantys Struvės geodezinio lanko punktai yra pažymėti vienodai – tvorele 
apjuosta punkto vieta, paminklinis stulpas su UNESCO logotipais. Taip pat greta stovi 
informaciniai stendai, o Rokiškio rajone esančiame punkte įrengta ir apžvalgos aikštelė. 

Vietovės valdytojos pastebėjimu, Struvės 
punktai galėtų būti plačiau panaudoti švietimo 
tikslais.  
 
Tiesa, jog apie šį UNESCO globojamą Pasaulio 
paveldą žinoma labai mažai. Deja, norint 
pritraukti moksleivių ar keliautojų dėmesį, 
būtina atnaujinti infrastruktūrą, diegti 
technologinius sprendimus, kurie padėtų 
atskleisti šio geodezinio lanko punktų reikšmę.  



Kuršių nerija 

Kuršių nerijos nacionalinis parkas aktyviai rūpinasi UNESCO sklaida – stenduose, 
lankstinukuose, internetiniame puslapyje  naudojami UNESCO ir Pasaulio paveldo logotipai, 
aprašomos vietovės vertybės. Neringos savivaldybė skiria mažiau dėmesio Pasaulio paveldo 
sklaidai, tik dalis leidinių turi UNECO ženklinimą, savivaldybės stenduose ar turizmo 
portale  nepamatysime Pasaulio paveldo logotipo.   

Kuršių nerijos, kaip UNESCO Pasaulio paveldo 
vietovės, valdytoja  bendradarbiauja su turistus 
Klaipėdos regione rengiančia įstaiga ir gidams 
rengia paskaitas, kuriose supažindina su 
UNESCO organizacija, Pasaulio paveldo sistema, 
pristato Kuršių nerijos vertybes. Tai puiki 
praktika, kurią turėtų taikyti ir kitos paveldo 
vietovės, siekdamos šviesti vieną svarbiausių 
turizmo grandžių – gidų bendruomenę. 
Taip pat pabrėžta, jog dabartiniai reikalavimai  
gido kvalifikaciją norintiems įgyti asmenims 
nesuderinami su darniojo turizmo principais – 
Turizmo įstatyme nurodyta, jog gidams 
privalomas aukštasis išsilavinimas, kai tuo 
tarpu vietiniais gidais galintys dirbti miestelių 
gyventojai, turintys gilias žinias apie krašto 
gamtą ir kultūrą, dažnai negali išpildyti šio 
reikalavimo. Taip jiems užkertamas kelias 
susikurti darbo vietą turizmo sektoriuje. 
 

Verta pabrėžti, jog šiuo metu Parko 
direkcijos veiklos nuostatuose, pareigybėse 
ar pan. nėra minima UNESCO. Vietovės 
valdytojos teigimu, veikla, susijusi su 
Pasaulio paveldu, nėra niekaip formalizuota,  
apskritai nėra aišku, ką išties vietovės 
valdytojas turėtų daryti, kokiomis veiklomis 
užsiimti.  Pabrėžta, jog trūksta tyrimų, tiek 
UNESCO kuriamai pridėtinei vertei 
atskleisti, tiek realiai vietovės stebėsenai 
vykdyti. 



Nematerialus paveldas UNESCO sąraše 

Į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įtrauktų trijų Lietuvos 
vertybių sklaidos ir aktualizavimo užtikrinimas dar sudėtingesnis, nei materialaus 
Lietuvos Pasaulio paveldo. Viena esminių problemų – tai, kad iki šiol tiek vietiniam, tiek ir 
atvykusiam turistui labai sunku rasti susistemintos informacijos apie tai, kur ir kaip jis/ji 
gali susipažinti su nematerialaus paveldo vertybėmis.  

Pavyzdžiui, viena iš nuolatinių ekspozicijų Lietuvos nacionalinio muziejaus Naujajame 
arsenale yra skirta kryždirbystei. Nors tai viena pagrindinių vietų, kur galima susipažinti 
su šia nematerialaus paveldo vertybe, visgi internetinėje muziejaus svetainėje nėra niekur 
užsimenama, kad tai – į UNESCO sąrašą įtraukta vertybė. 



Šaltiniai 

 Šioje analizėje pateikta sklaidos ir aktualizavimo problematika išskirta iš vykdytų pusiau 
struktūruotų kokybinių interviu su šiomis suinteresuotomis šalimis: 

 

1. Kultūros ministerija: Rugilė Balkaitė  

2. Kultūros paveldo departamentas: Diana Varnaitė 

3. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija: Lina Dikšaitė  

4. Lietuvos kultūros taryba: Mindaugas Bundza  

5. Lietuvos Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas: Asta Junevičienė ir Renata 
Kepežinskienė  

6. Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija: Eglė Ližaitytė  

7. Nacionalinis Lietuvos kultūros centras: Loreta Sungailienė ir Vida Šatkauskienė  

8. Senamiesčio bendruomenė: Asta Baškauskienė  

9. Valstybinio Kernavės  kultūrinio rezervato direkcija: Saulius Vadišis  

10. Valstybinis Turizmo Departamentas: Rasuolė Andrulienė ir Laura Bieliauskienė  

11. Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentas: Rūta  Matonienė  

12. Vilniaus miesto savivaldybės Užsienio ryšių ir turizmo skyrius:  Sonata Griškienė ir 
Nijolė Beliukevičienė  

13. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija: Antanina Jarukaitienė  

14.  VšĮ “Go Vinius”:  Darius Udrys ir Vilma Daubarienė  

15. VšĮ “Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra”: Gediminas Rutkauskas 

16. Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamentas: Palmira 
Petniūnienė  



Analizėje taip pat remtasi šiais šaltiniais: 

1. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos tinklapis unesco.lt 

2. Lietuvos turizmo rinkodaros 2016 – 2020 strategija 

3. Mapping exercise: How could creative industries foster innovation in tourism in the 
northern dimension area?, 2016 

4. Taek-Seon Roh, Sangmee Bak, 2015, Does UNESCO attracts more tourists? 

5. Talino, Torūnės ir Rygos turizmo informacijos centrų informacija 

6. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 

7. Vilniaus miesto lankytojų apklausa, 2015 

 

 

Fotografijų šaltiniai: 

1. Baltijos kelio puslapis, www.balticway.net 

2. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, unesco.lt  

3. Lietuvos nacionalinis kultūros centras, savadas.lnkc.lt  

4. Lietuvos nacionalinis muziejus, www.lnm.lt  

5. Lithuania.travel galerija 

6. World heritage center,  whc.unesco.org  

7. Žuvinto biosferos rezervatas, www.zuvintas.lt 

 

 

Plačiau apie projektą “Kultūrinio turizmo skatinimas: Lietuvos UNESCO Pasaulio paveldo 
aktualizavimas” skaitykite čia. 
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