
 
Priedas 

2005 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos1 dėl kino paveldo ir 
su juo susijusios pramoninės veiklos konkurencingumo (toliau – Rekomendacija) 
įgyvendinimo klausimynas 

Pastabos. 

1. Šis klausimynas skirtas visoms už kino paveldą atsakingoms valstybių narių viešosioms 
institucijoms, įskaitant tas, kurios atsakingos vietos ar regioniniu lygmeniu. 

2. Po kiekvieno klausimo skliausteliuose nurodyta atitinkama informacija, pateikta pirmojoje 
įgyvendinimo ataskaitoje. Taip siekiama palengvinti ataskaitos rengimą tuo atveju, jei situacija 
nepasikeitė. 

 

Klausimai: 

 

1. TEISINĖS IR ADMINISTRACINĖS PRIEMONĖS, KURIOMIS PADEDAMA SIEKTI 
REKOMENDACIJOJE DĖL KINO PAVELDO NURODYTŲ TIKSLŲ (8 LENTELĖ) 

Kokių teisinių, administracinių arba kitų atitinkamų priemonių buvo imtasi siekiant užtikrinti, 
kad Lietuvos garso ir vaizdo paveldui priklausantys kinematografijos kūriniai būtų sistemingai 
renkami, kataloguojami, išsaugomi bei restauruojami ir būtų suteikiama galimybė naudoti juos 
švietimo, kultūros, mokslinių tyrimų arba panašaus pobūdžio nekomerciniais tikslais, visais 
atvejais laikantis autoriaus ir gretutinių teisių reikalavimų?  
 

2. KINEMATOGRAFIJOS KŪRINIŲ, KURIE YRA NACIONALINIO KINO PAVELDO DALIS, 
APIBRĖŽIMAS (8 LENTELĖ) 

Kaip apibrėžiate, kurie kinematografijos kūriniai yra Lietuvos garso ir vaizdo paveldo dalis?  
 

3. UŽ KINO PAVELDĄ ATSAKINGOS INSTITUCIJOS (1 LENTELĖ) 

Kokias atitinkamas įstaigas paskyrėte nepriklausomai ir profesionaliai vykdyti 2 punkte 
apibūdintas viešojo intereso užduotis, užtikrindami, kad šioms įstaigoms būtų suteikti geriausi 
turimi finansiniai ir techniniai ištekliai? Koks jų 2009 m. biudžetas? Koks jų darbuotojų 
skaičius 2009 m. (darbuotojų, tiesiogiai susijusių su kino paveldu)? 
 
Išvardykite visas už kino paveldą atsakingas institucijas, įskaitant tas, kurios atsakingos vietos 
ar regioniniu lygmeniu, ir nurodykite jų interneto svetainių adresus. 

                                                 
1 OL L 323, 2005 12 9. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/lt/oj/2005/l_323/l_32320051209lt00570061.pdf 



4. RINKIMAS  

4.1. Kinematografijos kūrinių, kurie yra nacionalinio garso ir vaizdo paveldo dalis, 
deponavimas (2 lentelė) 

1) Kokių veiksmų imtasi, kad kinematografijos kūriniai, kurie yra Lietuvos garso ir vaizdo 
paveldo dalis, būtų renkami sistemingai? 

2) Ar Lietuvoje vykdomą deponavimą apibūdintumėte kaip 

i. reglamentuojamą deponavimą, 

ii. privalomą visų finansuotų filmų deponavimą, 

iii. savanorišką deponavimą, 

iv. kita (nurodykite). 

3) Kokia medžiaga turi būti deponuojama? 

4) Koks pateikimo deponuoti terminas? Ar užtikrinate, kad filmas būtų deponuotas, kai tik jis 
viešai paskelbiamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip po dvejų metų? 

5) Ar atliekamas patikrinimas, kaip laikomasi įsipareigojimo deponuoti, ir medžiagos 
kokybės patikrinimas? Kokių priemonių imtasi siekiant užtikrinti, kad deponuojami 
kinematografijos kūriniai būtų geros techninės kokybės (ir pateikiami kartu su tinkamais 
metaduomenimis)?  

 
4.2. Kinematografijos kūrinių, kurie nėra nacionalinio garso ir vaizdo paveldo dalis, 

rinkimas (9 lentelė) 

1) Ar Lietuvoje taikomos nuostatos ir (arba) tvarka dėl kinematografijos kūrinių, kurie 
nėra nacionalinio garso ir vaizdo paveldo dalis, rinkimo?  

2) O dėl judančių vaizdų medžiagos, kuri nėra kinematografijos kūriniai? 

 
4.3. Nefilmuotos medžiagos rinkimas (9 lentelė) 

Ar Lietuvoje taikomos nuostatos ir (arba) tvarkadėl nefilmuotos medžiagos rinkimo? 
  

5. KATALOGAVIMAS IR DUOMENŲ BAZĖS (3 LENTELĖ) 

1)  Kokių priemonių imtasi siekiant paskatinti kataloguoti ir indeksuoti deponuotus 
kinematografijos kūrinius ir kurti informacijos apie filmus duomenų bazes 
naudojantis Europos ir tarptautiniais standartais? 

2) Kokių priemonių imtasi siekiant paskatinti europinį filmuotos medžiagos duomenų 
bazių standartizavimą bei jų tarpusavio sąveiką ir padidinti visuomenės galimybes 
naudotis jomis, pavyzdžiui, internetu? 

3) Ar prisidėjote prie duomenų bazių tinklo, apimančio Europos garso ir vaizdo 
paveldą, kūrimo su kitomis atitinkamomis organizacijomis, ypač Europos Taryba 
(„Eurimages“ ir Europos garso ir vaizdo stebėjimo tarnyba)? 
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4) Ar paraginote archyvavimo įstaigas padidinti filmų fondų vertę grupuojant filmus į 
kolekcijas ES lygmeniu, pavyzdžiui, pagal temą, autorių ir laikotarpį? 

5) Ar galėtumėte aprašyti duomenų bazes, kuriomis naudojasi už kino paveldą 
atsakingos Lietuvos institucijos? Ar jose galima ieškoti internetu?  

 

6. IŠSAUGOJIMAS (4 LENTELĖ) 

1) Kokių priemonių imtasi ir (arba) kokios programos vykdytos siekiant užtikrinti 
deponuotų kinematografijos kūrinių išsaugojimą? Išsaugojimo priemonės visų 
pirma turėtų apimti: 

- filmų atgaminimą naujose laikmenose, 

- įrangos, kuria galima rodyti įvairiose laikmenose saugomus kinematografijos 
kūrinius, išsaugojimą. 

2) Ar nacionaliniu autorių teisių įstatymu įgyvendinama 2001 m. gegužės 22 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/29/EB dėl autorių teisių ir 
gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo2 
numatyta išimtis? Taikant šią išimtį, valstybės narės gali leisti atgaminti kūrinius 
viešosioms bibliotekoms arba archyvams, nesiekiantiems tiesioginės ar 
netiesioginės ekonominės ar komercinės naudos. 

 

7. RESTAURAVIMAS (4 LENTELĖ) 

1) Kokių priemonių imtasi, kad pagal Lietuvos įstatymus restauravimo tikslais būtų 
leidžiama kopijuoti deponuotus kinematografijos kūrinius, o teisių turėtojams būtų 
sudarytos sąlygos gauti naudos iš padidėjusio jų kūrinių pramoninio potencialo juos 
restauravus pagal visų suinteresuotų šalių susitarimą? 

2) Kaip skatinote kinematografijos kūrinių, turinčių didelę kultūrinę ir istorinę vertę, 
restauravimo projektus? 

 

8. GALIMYBĖ NAUDOTIS (5 LENTELĖ)  

1) Ar priėmėte teisines arba administracines priemones, kuriomis remdamosi 
paskirtosios įstaigos galėtų leisti deponuotus kinematografijos kūrinius naudoti 
švietimo, kultūros, mokslinių tyrimų arba kitais panašaus pobūdžio nekomerciniais 
tikslais, laikantis autorių ir gretutinių teisių reikalavimų? Prašome išsamiai aprašyti 
priemones, kurių buvo imtasi. 

2) Ar ėmėtės priemonių, kad neįgaliesiems būtų užtikrinta galimybė naudotis 
deponuotais kinematografijos kūriniais, laikantis autorių ir gretutinių teisių 
reikalavimų? Prašome išsamiai aprašyti priemones, kurių buvo imtasi. 

                                                 
2 OL L 167, 2001 6 22, p. 10.. 
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9. PROFESINIS MOKYMAS (5 LENTELĖ) 

Kokių veiksmų imtasi siekiant skatinti profesinį mokymą visose su kino paveldu 
susijusiose srityse? 
 

10. ŠVIETIMAS IR INFORMACINIS RAŠTINGUMAS (6 LENTELĖ) 

1) Kokių veiksmų imtasi siekiant paskatinti naudotis kino paveldu kaip vienu iš būdų 
stiprinti Europos dimensiją švietimo srityje ir remti kultūrinę įvairovę? 

2) Kokių veiksmų imtasi siekiant remti ir skatinti vaizdinį mokymą, kino studijas ir 
informacinį raštingumą visose švietimo pakopose, ypač profesinio mokymo 
programose arba Europos programose? 

3) Kokių veiksmų imtasi siekiant skatinti glaudų gamintojų, platintojų, transliuotojų ir 
kino institutų bendradarbiavimą švietimo tikslais? 

 

11. PIRMOJOJE ĮGYVENDINIMO ATASKAITOJE NUSTATYTŲ PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS 

Kas atlikta Lietuvoje siekiant įgyvendinti šiuos pirmosios įgyvendinimo ataskaitos 24 
punkte nustatytus prioritetus: 
 

1) parengti ilgalaikę nacionalinio kino pavaldo strategiją ir konkretiems klausimams 
(skaitmeninimas, restauravimas, švietimas ir t. t.) skirtus metinius planus, 

2) tikrinti, ar laikomasi privalomų deponavimo formų reikalavimų (tiek įsipareigojimo 
deponuoti, tiek medžiagos techninės kokybės), 

3) skatinti savanorišką deponavimą, kuris turėtų papildyti reglamentuojamą 
deponavimą. Valstybės narės turėtų visaip skatinti už kino paveldą atsakingų 
institucijų ir teisių turėtojų asociacijų susitarimus, kuriuose būtų numatyta galimybė 
archyvui deponuojamus kūrinius naudoti kultūriniais tikslais, 

4) toliau dėti pastangas filmuotos medžiagos duomenų bazių tarpusavio sąveikai 
pasiekti ir kad šiomis duomenų bazėmis būtų galima naudotis internetu, 

5) kinematografijos kūrinių restauravimo tikslais užmegzti partnerystės ryšius su 
komerciniu sektoriumi ir kitais filmuotos medžiagos archyvais, kad būtų galima 
dalintis praktine patirtimi ir gausinti turimus išteklius, 

6) siekti susitarti su teisių turėtojais, kad būtų sudarytos kuo palankesnės sąlygos 
naudotis kino paveldu kultūriniais tikslais. Ar raginote paskirtąsias įstaigas, 
susitarus arba sudarius sutartį su teisių turėtojais, nustatyti sąlygas, kuriomis 
visuomenė gali naudotis deponuotais kinematografijos kūriniais? 

7) parengti visų su filmuotos medžiagos archyvais susijusių sričių universitetuose 
dėstomus specializuotus kursus, 

8) švietimo programoms ir veiklai skirti daugiau dėmesio ir siekti, kad jie būtų labiau 
pastebimi. 
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12. UŽ KINO PAVELDĄ ATSAKINGOMS INSTITUCIJOMS KELIAMI SKAITMENINIO AMŽIAUS 
UŽDAVINIAI 

Kas atlikta ar planuojama atlikti siekiant spręsti skaitmeninio amžiaus uždavinius, 
aprašytus pirmosios įgyvendinimo ataskaitos 25 punkte: 
 

1) skaitmeninės medžiagos (platinamos kino teatruose arba per naujus kanalus) 
rinkimas ir (arba) įsigijimas, 

2) skaitmeninės medžiagos, kurią galbūt reikės reguliariai perkelti į naujus formatus ar 
laikmenas, saugojimas ir (arba) išsaugojimas, 

3) skaitmeninių technologijų taikymas restauruojant kūrinius, 

4) galimybių internete naudotis kolekcijomis suteikimas, užtikrinant, kad autorių 
teisės nebūtų pažeidžiamos, 

5) integravimas į Europos skaitmeninę biblioteką3. 

 

13. KINO POLITIKA IR KINO PAVELDAS 

Ar kino paveldo klausimai visapusiškai įtraukti į Lietuvos kino politiką? Ar svarstėte 
galimybę susieti filmų gamybos ir kino paveldo finansavimą? Pavyzdžiui, galima laikytis 
nuostatos, kad valstybės lėšomis finansuoti filmai turi būti deponuojami ir už kino paveldą 
atsakingos pripažintos institucijos juos leistų naudoti kultūros ir švietimo tikslais. Tai būtų 
galima įgyvendinti praktiškai, pavyzdžiui, paprašant gamintojų, kurie gavo finansavimą, 
sutikti su tuo, kad:  
- už kino paveldą atsakingos institucijos šiuos filmus kultūriniais tikslais demonstruotų 
nemokėdamos mokesčio,  
- jų filmai būtų naudojami švietimo tikslais (mokyklose rengiamos peržiūros, jų ištraukas 
galima naudoti mokymo tikslais),  
- jų filmų ištraukas būtų galima rasti portale Europeana. 
 

14. EUROPOJE IR TARPTAUTINIU MASTU VYKDOMA VEIKLA (6 LENTELĖ) 

1) Ar už kino paveldą atsakingos Lietuvos institucijos vykdo dvišalį bendradarbiavimą 
su už kino paveldą atsakingomis kitų valstybių narių institucijomis? Ar jos aktyviai 
dalyvauja Europoje įsteigtose asociacijose ir vykdomuose projektuose? Ar jos 
aktyviai veikia tarptautiniu lygmeniu? 

2) Kaip remiate ir raginate paskirtąsias įstaigas keistis informacija ir koordinuoti savo 
veiklą nacionaliniu bei Europos lygmeniu, pavyzdžiui, siekiant: 

 a) užtikrinti rinkimo ir išsaugojimo metodų nuoseklumą bei duomenų bazių 
tarpusavio sąveiką, 

                                                 
3 www.europeana.eu 
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 b) archyvų medžiagą leisti, pavyzdžiui, DVD formatu su subtitrais kuo daugiau 
Europos Sąjungos kalbų, laikantis autorių ir gretutinių teisių reikalavimų, 

 c) sudaryti Europos filmografiją, 

 d) sukurti bendrą elektroninių informacijos mainų standartą, 

  e) kurti bendrus mokslinių tyrimų ir švietimo projektus kartu skatinant Europos 
kino mokyklų ir muziejų tinklų plėtrą. 

 

15. KAIP SEKASI SPRĘSTI PIRMOJOJE ĮGYVENDINIMO ATASKAITOJE NURODYTAS PROBLEMAS (7 
LENTELĖ) 

Kokių priemonių imtasi Lietuvoje siekiant spręsti pirmosios įgyvendinimo ataskaitos 7 lentelėje 
nurodytas problemas ar silpnąsias vietas? 

 

16. GERIAUSIA PATIRTIS 

Ar Lietuvos kino paveldo srityje esama geriausios patirties pavyzdžių, apie kuriuos norėtumėte 
pranešti? 

 

17.  AR REIKALINGI TOLESNI ES VEIKSMAI? 

Ar reikalingi tolesni ES veiksmai kurioje nors su kino paveldu susijusioje srityje? 
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