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Savivaldybių kultūros, kultūros ir švietimo skyrių vedėjams
DĖL NEMATERIALAUS KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ SĄVADO SEMINARO IR
PARAIŠKŲ TEIKIMO
Įgyvendindamas UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją ir vykdydamas
LR kultūros ministerijos pavestą Sąvado tvarkytojo funkciją, Lietuvos nacionalinis kultūros centras
(toliau – LNKC) vykdo Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado (toliau – Sąvadas) kūrimo
darbus ir š. m. birželio 6 d. 11–17 val. LNKC Didžiojoje salėje organizuoja seminarą „Nematerialaus
kultūros paveldo vertybių sąvadas: paraiškų rengimas ir teikimas“. Jame dalyvauti kviečiami
savivaldybių specialistai, atsakingi už Sąvado sudarymą. Seminare bus supažindinama su vertybių
teikimo Sąvadui tvarka – bendruomenių aktyvinimu, pasiūlymų, paraiškų rengimu, svarstymu, taip pat
aiškinamasi dėl techninių reikalavimų, diskutuojama apie nematerialaus kultūros paveldo (toliau –
NKP) vertybių būklę ir galimas apsaugos priemones. Seminaro dalyviai turi registruotis iki birželio 1
d. adresu https://goo.gl/KDIuGw.
Tikimasi, kad Sąvadas taps Lietuvos, jos regionų, kraštų ir vietovių NKP vertybes
identifikuojančiu, jų ypatybes, gyvybingumą, reikšmę bendruomenėms ir visuomenei išryškinančiu
duomenų šaltiniu. Kviečiame teikti pasiūlymus ir paraiškas LNKC. Pasiūlymų sąrašą (elektroninę
versiją ir pasirašyto skenuoto originalo kopiją) prašome siųsti el. paštu savadas@lnkc.lt iki š. m. birželio
12 d.: tai nėra privaloma, tačiau padėtų mums sudaryti pirminį bendruomenėms svarbių tradicijų sąrašą
tiek vietiniu, tiek nacionaliniu lygiu, numatyti vertybes, kurios būtų teikiamos nacionaliniam Sąvadui.
(Jei būtumėte tokį sąrašą parengę iki birželio 6 d. seminaro, galėtume jį drauge aptarti).
Norint teikti paraišką dėl vertybės įtraukimo į nacionalinį Sąvadą, reikia užpildyti paraiškos
formą, parengti jos priedus ir pateikti LNKC iki spalio 10 d. Savivaldybės, kurios jau buvo parengusios
bylas Sąvadui iki 2009 m. ir šios paveldo vertybės neprarado gyvybingumo bei reikšmės bendruomenei,
turėtų pakoreguoti duomenis pagal atnaujintą paraiškos formą. Rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais LNKC
specialistai konsultuos dėl paraiškų pildymo. Numatyta, kad paraiškos bus svarstomos iki lapkričio 20
d., o į Sąvadą įtrauktas vertybes planuojama viešai paskelbti iki gruodžio 15 d.
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Visa naudinga informacija, pasiūlymų sąrašo ir paraiškos formos, LNKC Nematerialaus kultūros
paveldo vertybių sąvado poskyrio specialisčių kontaktai skelbiami interneto svetainėje savadas.lnkc.lt.
Paraiška ir jos priedai perduodami tiesiogiai Sąvado tvarkytojui arba siunčiami registruotu paštu
(Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado poskyriui, Lietuvos nacionalinis kultūros centras,
Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius). Prašome kreiptis į LNKC specialistes įvairiais klausimais ir
taip pat dalytis šia informacija su savo savivaldybių bendruomenėmis.
Išties teigiamai nuteikia, kad daugelis savivaldybių pasirengusios aktyviai prisidėti prie Sąvado
kūrimo ir paskyrė už tai atsakingus specialistus (sąrašas skelbiamas aukščiau nurodytoje Sąvado
svetainėje). Kviečiame ir kitas savivaldybes numatyti už Sąvadą atsakingus asmenis (pagal 2017 m.
sausio 26 d. raštą Nr. R1-35 „Dėl nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado kūrimo“).
Tikimės malonaus bendradarbiavimo!
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