LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL UNESCO KONVENCIJOS DĖL KULTŪROS RAIŠKOS ĮVAIROVĖS APSAUGOS
IR SKATINIMO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2018 m. lapkričio 8 d. Nr. ĮV-792
Vilnius
Siekdama įgyvendinti tarpinstitucinės darbo grupės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-463 „Dėl Darbo grupės UNESCO
konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo įgyvendinimui užtikrinti sudarymo“
2017 m. kovo 30 d. rekomendacijas:
1. S u d a r a u šios sudėties UNESCO konvencijos dėl kultūros raiškos įvairovės
apsaugos ir skatinimo įgyvendinimo stebėsenos darbo grupę (toliau – darbo grupė):
1.1. Eglė Saudargaitė – Kultūros ministerijos vyriausioji patarėja (darbo grupės
pirmininkė);
1.2. Emilija Bugailiškienė – Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą
departamento Neformalaus švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
1.3. Rasa Kučinskienė – Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo
departamento Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai skyriaus vyriausioji
specialistė;
1.4. Rolandas Kvietkauskas – Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos
direktorius;
1.5. Jekaterina Lavrinec – kūrybinių bendruomenių iniciatyvų, socialinio dizaino ir
neformalaus ugdymo platformos „Laimikis“ atstovė;
1.6. Rasius Makselis – Kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus
mokslo darbuotojas;
1.7. Jonas Mickus – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros
klausimais;
1.8. Rugilė Puodžiūnienė – Kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir
tarptautiškumo politikos skyriaus vyriausioji specialistė;
1.9. Edita Radvilavičiūtė-Utarienė – Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė;
1.10. Roma Survilienė – Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos
direktorė;
1.11. Milda Valančiauskienė – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato
Kultūros programų vadovė (darbo grupės sekretorė);
1.12. Ingrida Veliutė – Lietuvos kultūros tarybos narė.
2. P a v e d u:
2.1. darbo grupei užtikrinti nuoseklią UNESCO konvencijos dėl kultūros raiškos
įvairovės apsaugos ir skatinimo įgyvendinimo stebėseną ir ruoštis naujam periodinės ataskaitos
rengimo ciklui;
2.2. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui koordinuoti ir techniškai
aptarnauti šios darbo grupės darbą.
3. N u s t a t a u, kad darbo grupei prireikus, gali būti kviečiami ekspertai, valstybės
institucijų ir įstaigų atstovai.
Kultūros ministrė

Liana Ruokytė-Jonsson

