LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS 2011 METŲ VEIKLOS PLANAS

Programos,
tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas
1.002
01.002.01

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

MENO KŪRYBOS PLĖTRA IR SKLAIDA LIETUVOJE IR UŽSIENYJE
Tikslas: Puoselėti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį scenos meną
R-01-002-01-01 Valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų parduotų bilietų
skaičius (tūkst. vnt.)
R-01-002-01-02 Viešai atliktų teatrų pastatymų ir koncertų skaičius
R-01-002-01-03 Sukurtų naujų profesionalaus scenos meno ir muzikos
kūrinių, kurių kūryba iš dalies finansuota valstybės biudžeto lėšomis,
skaičius (vnt.)

01.002.01.01

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

503,5
2462
52

Uždavinys: Siekti profesionalaus scenos meno kūrybinių programų ir projektų įvairovės
P-01-002-01-01-01 Pastatymų valstybės teatrų repertuare skaičius
P-01-002-01-01-02 Naujų pastatymų, meno programų valstybės
teatruose skaičius (1 teatre vidutiniškai)

313
3,5

P-01-002-01-01-03 Koncertinių įstaigų kolektyvų, atlikėjų gastrolių
užsienyje skaičius

10

P-01-002-01-01-04 Įgyvendintų naujų profesionalaus muzikos ir scenos
meno projektų nebiudžetinėse įstaigose skaičius

10

01.002.01.01.01 Priemonė: Užtikrinti valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programų įgyvendinimą

Vykdyti valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos
programų įgyvendinimo stebėseną

Išanalizuota ataskaitų

Profesionalaus meno skyriaus vyriausiosios specialistės Rasida Žygienė, Irena
Didžiulienė, Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovas Benjaminas Želvys,
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovas Ramūnas Kaubrys, Lietuvos
Rusų dramos teatro vadovas Jonas Vaitkus, Kauno valstybinio dramos teatro
vadovas Egidijus Stancikas, Klaipėdos dramos teatro vadovas Gediminas
Pranckūnas, Šiaulių dramos teatro vadovas Antanas Venckus, Juozo Miltinio
dramos teatro vadovas Romualdas Vikšraitis, Valstybinio jaunimo teatro vadovas
Algirdas Latėnas, Vilniaus mažojo teatro vadovė Greta Cholina, Kauno
valstybinio lėlių teatro vadovas Sigitas Klibavičius, Vilniaus teatro „Lėlė“
vadovas Juozas Marcinkevičius, Koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių
ansamblio „Lietuva“ vadovas Robertas Katinskas, Koncertinės įstaigos
Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ vadovas Romualdas
Barvainis, Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vadovas
Gintaras Rinkevičius, Koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro
„Polifonija“ vadovas Tomas Ambrozaitis, Koncertinės įstaigos Kauno valstybinės
filharmonijos vadovas Justinas Krėpšta, Koncertinės įstaigos valstybinio choro
„Vilnius“ vadovas Vladas Bagdonas, Šiaulių filharmonijos direktorė Nijolė
Saimininkienė
18

Profesionalaus meno skyriaus vyriausiosios specialistės Rasida Žygienė, Irena
Didžiulienė

I - IV

Organizuoti naujų spektaklių pastatymus ir viešą spektaklių
atlikimą

Pajamų dalis bendrame teatro biudžete procentais

Naujų spektaklių pastatymo išlaidos tūkst.lt

Organizuoti profesionalaus scenos meno kūrimą bei viešą
atlikimą

Naujų programų pastatymo išlaidos tūkst. Lt.

22,4
14
20
0,31
22
14
16,88
29
37
20
27
3774,
iš jų:

Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovas Benjaminas Želvys
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovas Ramūnas Kaubrys
Lietuvos Rusų dramos teatro vadovas Jonas Vaitkus
Kauno valstybinio dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas
Klaipėdos dramos teatro vadovas Gediminas Pranckūnas
Šiaulių dramos teatro vadovas Antanas Venckus
Juozo Miltinio dramos teatro vadovas Romualdas Vikšraitis
Valstybinio jaunimo teatro vadovas Algirdas Latėnas
Vilniaus mažojo teatro vadovė Greta Cholina
Kauno valstybinio lėlių teatro vadovas Sigitas Klibavičius
Vilniaus teatro „Lėlė“ vadovas Juozas Marcinkevičius

600
300
300
400
450
200
454
400
30
300
340
3087, iš jų:

Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovas Benjaminas Želvys
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovas Ramūnas Kaubrys
Lietuvos Rusų dramos teatro vadovas Jonas Vaitkus
Kauno valstybinio dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas
Klaipėdos dramos teatro vadovas Gediminas Pranckūnas
Šiaulių dramos teatro vadovas Antanas Venckus
Juozo Miltinio dramos teatro vadovas Romualdas Vikšraitis
Valstybinio jaunimo teatro vadovas Algirdas Latėnas
Vilniaus mažojo teatro vadovė Greta Cholina
Kauno valstybinio lėlių teatro vadovas Sigitas Klibavičius
Vilniaus teatro „Lėlė“ vadovas Juozas Marcinkevičius

90
25
2000
40

Sukurtų naujų programų skaičius

Koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ vadovas
Robertas Katinskas
Koncertinės įstaigos Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“
vadovas Romualdas Barvainis
Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vadovas Gintaras
Rinkevičius
Koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadovas
Tomas Ambrozaitis
Koncertinės įstaigos Kauno valstybinė filharmonija vadovas Justinas Krėpšta
Koncertinės įstaigos valstybinio choro „Vilnius“ vadovas Vladas Bagdonas
Šiaulių filharmonijos referentė, l. e. p. direktorė Asta Černiauskaitė

800
2
130
134, iš jų:
4
Koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ vadovas
Robertas Katinskas
5
Koncertinės įstaigos Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“
vadovas Romualdas Barvainis
39
Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vadovas Gintaras
Rinkevičius
2
Koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadovas
Tomas Ambrozaitis
50
Koncertinės įstaigos Kauno valstybinė filharmonija vadovas Justinas Krėpšta

I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV

I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV

Viešų pasirodymų skaičius

9
Koncertinės įstaigos valstybinio choro „Vilnius“ vadovas Vladas Bagdonas
25
Šiaulių filharmonijos referentė, l. e. p. direktorė Asta Černiauskaitė
369, iš jų:
90
Koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ vadovas
Robertas Katinskas
8
Koncertinės įstaigos Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“
vadovas Romualdas Barvainis
51
Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vadovas Gintaras
Rinkevičius
53
Koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadovas
Tomas Ambrozaitis
150
Koncertinės įstaigos Kauno valstybinė filharmonija vadovas Justinas Krėpšta
12
Koncertinės įstaigos valstybinio choro „Vilnius“ vadovas Vladas Bagdonas
5
Šiaulių filharmonijos referentė, l. e. p. direktorė Asta Černiauskaitė

I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV

Pajamų dalis bendrame koncertinės įstaigos biudžete procentais
9
11,4
59
30

Vykdyti edukacines programas vaikams ir paaugliams

Edukacinių renginių vaikams ir paaugliams skaičius

10
8,8
62
73, iš jų:
25
2
5
10

Sudaryti sąlygas kviestiniams jauniems talentingiems,
Kviestinių jaunųjų atlikėjų, jų kolektyvų, dalyvaujančių įstaigos
pripažintiems šalies ir užsienio muzikos ir scenos meno
kūrybinėje veikloje, skaičius
atlikėjams, jų kolektyvams dalyvauti įstaigos kūrybinėje veikloje

16
8
7
97, iš jų:

0
7
34
13
30

Koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ vadovas
Robertas Katinskas
Koncertinės įstaigos Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“
vadovas Romualdas Barvainis
Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vadovas Gintaras
Rinkevičius
Koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadovas
Tomas Ambrozaitis
Koncertinės įstaigos Kauno valstybinė filharmonija vadovas Justinas Krėpšta
Koncertinės įstaigos valstybinio choro „Vilnius“ vadovas Vladas Bagdonas
Šiaulių filharmonijos referentė, l. e. p. direktorė Asta Černiauskaitė
Koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ vadovas
Robertas Katinskas
Koncertinės įstaigos Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“
vadovas Romualdas Barvainis
Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vadovas Gintaras
Rinkevičius
Koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadovas
Tomas Ambrozaitis
Koncertinės įstaigos Kauno valstybinė filharmonija vadovas Justinas Krėpšta
Koncertinės įstaigos valstybinio choro „Vilnius“ vadovas Vladas Bagdonas
Šiaulių filharmonijos referentė, l. e. p. direktorė Asta Černiauskaitė

Koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ vadovas
Robertas Katinskas
Koncertinės įstaigos Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“
vadovas Romualdas Barvainis
Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vadovas Gintaras
Rinkevičius
Koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadovas
Tomas Ambrozaitis
Koncertinės įstaigos Kauno valstybinė filharmonija vadovas Justinas Krėpšta

I - IV
I, IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I; II; IV

I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV

Pripažintų šalies kviestinių atlikėjų (dirigentų, solistų, instrumentininkų,
režisierių, choreografų ir kt.) ir jų kolektyvų skaičius

3
Koncertinės įstaigos valstybinio choro „Vilnius“ vadovas Vladas Bagdonas
10
Šiaulių filharmonijos referentė, l. e. p. direktorė Asta Černiauskaitė
271, iš jų:
15
8
20
31

Pripažintų užsienio kviestinių atlikėjų (dirigentų, solistų,
instrumentininkų, režisierių, choreografų ir kt.) ir jų kolektyvų skaičius

160
8
29
59, iš jų:
0
5
21
2

Pristatyti profesionalujį Lietuvių tautos muzikos ir scenos meną
Lietuvoje ir užsienyje

Respublikinių renginių, kuriuose dalyvauta, skaičius

20
4
7
129, iš jų:
55
4
2
38

Tarptautinių renginių, kuriuose dalyvauta, skaičius

25
5
0
52, iš jų:
29
2
2
15

Koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ vadovas
Robertas Katinskas
Koncertinės įstaigos Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“
vadovas Romualdas Barvainis
Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vadovas Gintaras
Rinkevičius
Koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadovas
Tomas Ambrozaitis
Koncertinės įstaigos Kauno valstybinė filharmonija vadovas Justinas Krėpšta
Koncertinės įstaigos valstybinio choro „Vilnius“ vadovas Vladas Bagdonas
Šiaulių filharmonijos referentė, l. e. p. direktorė Asta Černiauskaitė

Koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ vadovas
Robertas Katinskas
Koncertinės įstaigos Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“
vadovas Romualdas Barvainis
Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vadovas Gintaras
Rinkevičius
Koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadovas
Tomas Ambrozaitis
Koncertinės įstaigos Kauno valstybinė filharmonija vadovas Justinas Krėpšta
Koncertinės įstaigos valstybinio choro „Vilnius“ vadovas Vladas Bagdonas
Šiaulių filharmonijos referentė, l. e. p. direktorė Asta Černiauskaitė

Koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ vadovas
Robertas Katinskas
Koncertinės įstaigos Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“
vadovas Romualdas Barvainis
Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vadovas Gintaras
Rinkevičius
Koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadovas
Tomas Ambrozaitis
Koncertinės įstaigos Kauno valstybinė filharmonija vadovas Justinas Krėpšta
Koncertinės įstaigos valstybinio choro „Vilnius“ vadovas Vladas Bagdonas
Šiaulių filharmonijos referentė, l. e. p. direktorė Asta Černiauskaitė
Koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ vadovas
Robertas Katinskas
Koncertinės įstaigos Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“
vadovas Romualdas Barvainis
Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vadovas Gintaras
Rinkevičius
Koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadovas
Tomas Ambrozaitis

I - IV
I - IV

I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV

I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV

I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV

I - IV
I - IV
I - IV
I - IV

Koncertinės įstaigos veiklos viešinimas

Koncertinės įstaigos veiklos reklamos (radijas, TV, spauda, plakatai,
brošiūros ir kt) išlaidos tūkst. Lt

1
Koncertinės įstaigos Kauno valstybinė filharmonija vadovas Justinas Krėpšta
3
Koncertinės įstaigos valstybinio choro „Vilnius“ vadovas Vladas Bagdonas
0
Šiaulių filharmonijos referentė, l. e. p. direktorė Asta Černiauskaitė
267,7 iš jų:
12
15
137,4
7,8

Išleistų CD/DVD leidinių skaičius

65
1,5
29
5, iš jų:
0
0
3
1

Išleistų reprezentacinės medžiagos (plakatai, skrajutės, brošiūros ir kt.)
skaičius vienetais

01.002.01.01.02 Priemonė: Užtikrinti nebiudžetinių teatrų ir koncertinių įstaigų muzikos ir scenos meno projektų įgyvendinimą
Organizuoti naujų scenos meno pastatymų ir programų projektų
konkursą
Skirti dalinį finansavimą konkursą laimėjusių projektų
įgyvendinimui

Surengta Teatrų ir koncertinių įstaigų tarybos posėdžių skaičius
Sutarčių, sudarytų su atrinktų projektų vykdytojais, skaičius
Konkursą laimėjusių projektų įgyvendinimui skirta dalinio finansavimo
lėšų suma (tūkst. Lt)

01.002.02

Tikslas: Sudaryti sąlygas kurti ir skleisti profesionalųjį kino meną

Koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ vadovas
Robertas Katinskas
Koncertinės įstaigos Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“
vadovas Romualdas Barvainis
Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vadovas Gintaras
Rinkevičius
Koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadovas
Tomas Ambrozaitis
Koncertinės įstaigos Kauno valstybinė filharmonija vadovas Justinas Krėpšta
Koncertinės įstaigos valstybinio choro „Vilnius“ vadovas Vladas Bagdonas
Šiaulių filharmonijos referentė, l. e. p. direktorė Asta Černiauskaitė
Koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ vadovas
Robertas Katinskas
Koncertinės įstaigos Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“
vadovas Romualdas Barvainis
Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vadovas Gintaras
Rinkevičius
Koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadovas
Tomas Ambrozaitis
Koncertinės įstaigos Kauno valstybinė filharmonija vadovas Justinas Krėpšta
Koncertinės įstaigos valstybinio choro „Vilnius“ vadovas Vladas Bagdonas
Šiaulių filharmonijos referentė, l. e. p. direktorė Asta Černiauskaitė

0
1
0
122722, iš
jų:
9000
Koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ vadovas
Robertas Katinskas
10000
Koncertinės įstaigos Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“
vadovas Romualdas Barvainis
90000
Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro vadovas Gintaras
Rinkevičius
780
Koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ vadovas
Tomas Ambrozaitis
11500
Koncertinės įstaigos Kauno valstybinė filharmonija vadovas Justinas Krėpšta
300
Koncertinės įstaigos valstybinio choro „Vilnius“ vadovas Vladas Bagdonas
1142
Šiaulių filharmonijos referentė, l. e. p. direktorė Asta Černiauskaitė
Profesionalaus meno skyriaus vyriausiosios specialistės Rasida Žygienė, Irena
Didžiulienė
1
Profesionalaus meno skyriaus vyriausiosios specialistės Rasida Žygienė, Irena
Didžiulienė
14
Profesionalaus meno skyriaus vyriausiosios specialistės Rasida Žygienė, Irena
Didžiulienė
600

I - IV
I - IV

I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV

I - IV
I - IV
I - IV

I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV

I
I - IV

01.002.02.01

R-01-002-02-01 Sukurtų valstybės paramą gavusių nacionalinių ir
bendros gamybos filmų skaičius

11

R-01-002-02-02 Tarptautinių festivalių, kuriuose pristatyti nacionaliniai
ir bendros gamybos filmai, skaičius

22

Uždavinys: Sudaryti sąlygas nacionalinių ir bendros gamybos filmų gamybai ir sklaidai
P-01-002-02-01-02 Finansuotų kino sklaidos projektų skaičius

10

P-01-002-02-01-01 Įgyvendinamų filmų gamybos projektų skaičius

10

01.002.02.01.01 Priemonė: Užtikrinti nacionalinių ir bendros gamybos filmų gamybą
Organizuoti nacionalinių ir bendros gamybos filmų gamybos
Surengtų Kino tarybos posėdžių skaičius
projektų konkursą
Skirti dalinį finansavimą konkursą laimėjusių projektų
įgyvendinimui

2

Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Irma Pužauskaitė
Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Irma Pužauskaitė

I - IV

10

Profesionalaus meno skyriaus vyr. specialistė Irma Pužauskaitė

I - IV

5

Profesionalaus meno skyriaus vyr. specialistė Irma Pužauskaitė
Profesionalaus meno skyriaus vyr. specialistė Irma Pužauskaitė

I - IV

Sutarčių, sudarytų su atrinktų projektų vykdytojais, skaičius

10

Profesionalaus meno skyriaus vyr. specialistė Irma Pužauskaitė

I - IV

Konkursą laimėjusių projektų įgyvendinimui skirta dalinio finansavimo
lėšų suma (tūkst. Lt)

200

Sutarčių, sudarytų su atrinktų projektų vykdytojais, skaičius

Konkursą laimėjusių projektų įgyvendinimui skirta dalinio finansavimo
lėšų suma (tūkst. Lt)
01.002.02.01.02 Priemonė: Užtikrinti nacionalinių ir bendros gamybos filmų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje
Organizuoti nacionalinių ir bendros gamybos filmų sklaidos
Surengtų Kino tarybos posėdžių skaičius
projektų konkursą
Skirti dalinį finansavimą konkursą laimėjusių projektų
įgyvendinimui

4634

01.002.02.01.03 Priemonė: Parengti teisės aktus, reikalingus Lietuvos kino industrijos plėtros modelio įgyvendinimui, valstybės politikos kino srityje įgyvendinimo
funkciją deleguoti Kino įstaigai prie Vyriausybės įgaliotos valstybės valdymo institucijos
Parengti Lietuvos Respublikos kino įstatymo pakeitimo įstatymo
projektą

Parengtų teisės aktų projektų skaičius

1

01.002.02.01.04 Priemonė: Įsteigti Kino įstaigą prie Vyriausybės, modernizuoti teisinio reguliavimo pagrindus reikalingus Lietuvos kino industrijai vystyti, nustatyti
valstybės pagalbos schemą kinematografijai šaltinius
Inkorporuojant LR Kino įstatymo pakeitimo įstatymą į teisinę
sistemą, parengti poįstatyminių teisės aktų projektus (dėl Kino
įstaigos įsteigimo)
01.002.03

Parengtų teisės aktų projektų skaičius

Profesionalaus meno skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė

I - IV

Profesionalaus meno skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė, Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Irma Pužauskaitė
Profesionalaus meno skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė, Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Irma Pužauskaitė

nuo IV

Tikslas: Supažindinti visuomenę su šiuolaikiniu menu, sudaryti sąlygas jo raiškai
R-01-002-03-01 Šiuolaikinio meno centro parduotų bilietų skaičius
(tūkst. vnt.)

01.002.03.01

10

Profesionalaus meno skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė

15

R-01-002-03-02 Profesionalaus scenos meno ir muzikos renginių
Lietuvoje lankytojų skaičius (tūkst.)
Uždavinys: Sudaryti geresnes sąlygas kurti ir pažinti šiuolaikinį meną

P-01-002-03-01-01 Šiuolaikinio meno naujų projektų skaičius
11
01.002.03.01.01 Priemonė: Užtikrinti šiuolaikinio vaizduojamojo meno, dailės, fotomeno bei tarpdisciplininio meno projektų įgyvendinimą bei naujų meno kūrinių
sukūrimą

Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Janina Krušinskaitė,
Šiuolaikinio meno centro direktorius Kęstutis Kuizinas

Dalyvauti vykdant Šiuolaikinio meno centro metinio veiklos
plano įgyvendinimo stebėseną

Dalyvauta Šiuolaikinio meno centro tarybos posėdžiuose (posėdžių
skaičius)

1

Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Janina Krušinskaitė

II

Inicijuoti, organizuoti, komplektuoti ir eksponuoti šiuolaikinio
meno parodas

Inicijuotų, organizuotų, komplektuotų ir eksponuotų parodų skaičius
(vnt)

14

Šiuolaikinio meno centro direktorius Kęstutis Kuizinas

I - IV

Organizuoti seminarus, paskaitų ciklus, konferencijas ir kitus
renginius

Organizuotų seminarų paskaitų ciklų, konferencijų ir kitų renginių
skaičius (vnt)

20

Šiuolaikinio meno centro direktorius Kęstutis Kuizinas

I - IV

Rengti, leisti ir platinti tiriamojo, edukacinio ir informacinio
leidinius

Parengtų ir išleistų tiriamojo, edukacinio ir informacinio pobūdžio
leidinių skaičius (vnt)

6

Šiuolaikinio meno centro direktorius Kęstutis Kuizinas

I - IV

Rengti ir įgyvendinti meno edukacijos projektus

Parengtų ir įgyvendintų meno edukacijos projektų skaičius (vnt)

Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių meno įstaigomis Lietuvos šiuolaikinį meną prietatančių projektų užsienyje skaičius (vnt)
ir organizacijomis pristatant Lietuvos šiuolaikinį meną užsienyje
01.002.04

Šiuolaikinio meno centro direktorius Kęstutis Kuizinas

I - IV

2

Šiuolaikinio meno centro direktorius Kęstutis Kuizinas

I - III

Tikslas: Skatinti kultūros ir meno kūrėjų kūrybinę raišką ir jos pristatymą visuomenei
R-01-002-04-02 Paskirta stipendijų nuo gautų paraiškų (proc.)

01.002.04.01

6

R-01-002-04-01 Finansuota meno projektų nuo gautų paraiškų (proc.)
Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas meninei kūrybai ir kultūros įvairovės sklaidai

26
29

P-01-002-04-01-01 Stipendijų skaičius
P-01-002-04-01-02 Premijų ir garbės ženklų skaičius
P-01-002-04-01-03 Sukurtų šiuolaikinės dramos ir muzikos kūrinių
skaičius
P-01-002-04-01-04 Įgyvendintų paramos jauniesiems menininkams
projektų skaičius

187
57
0

P-01-002-04-01-05 Kūrybinių darbuotojų, gaunančių kompensacines
išmokas, skaičius

87

0

01.002.04.01.01 Priemonė: Skirti valstybės stipendijas kultūros ir meno kūrėjams

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Erika
Buivydienė, Ramunė Petuchovaitė, Eglė Vitkauskaitė, Irena Kezienė, Regionų
kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, Profesionalaus meno skyriaus
vyriausieji specialistai Irena Didžiulienė, Rasida Žygienė, Janina Krušinskaitė,
Valdas Gedgaudas

Organizuoti kultūros ir meno kūrėjų valstybės stipendijų konkursą Surengta paraiškų vertinimo komisijų posėdžių:

19,
iš jų:
1

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Erika
Buivydienė, Ramunė Petuchovaitė

2

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosioji specialistė Eglė
Vitkauskaitė
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosioji specialistė Irena Kezienė

1

Sudaryti sutartis ir skirti valstybės stipendijas laimėjusiems
konkursą kultūros ir meno kūrėjams

Sudaryta sutarčių su stipendijų gavėjais

1
6
2
5
3
179

01.002.04.01.02 Priemonė: Skirti Lietuvos nacionalines kultūros ir meno, Vyriausybės kultūros ir meno bei metines ministerijos premijas ir garbės ženklus

Organizuoti Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno, Vyriausybės Surengta vertinimo komisijų posėdžių:
kultūros ir meno bei metinių ministerijos premijų ir garbės ženklų
konkursus

IV

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė
Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Irena Didžiulienė
Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Rasida Žygienė
Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Janina Krušinskaitė
Profesionalaus meno skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Gedgaudas
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Erika
Buivydienė, Ramunė Petuchovaitė, Eglė Vitkauskaitė, Irena Kezienė, Regionų
kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, Profesionalaus meno skyriaus
vyriausieji specialistai Irena Didžiulienė, Rasida Žygienė, Janina Krušinskaitė,
Valdas Gedgaudas

I - III

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė, Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė, Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės
Erika Buivydienė, Ramunė Petuchovaitė, Eglė Vitkauskaitė, Irena Kezienė,
Profesionalaus meno skyriaus vyriausieji specialistai Rasida Žygienė, Janina
Krušinskaitė, Valdas Gedgaudas, Irena Didžiulienė
52,
iš jų:
3

I - IV
Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė

3
2
1
1

Skirti Lietuvos nacionalines kultūros ir meno, Vyriausybės
kultūros ir meno bei metines ministerijos premijas ir garbės
ženklus

Premijų ir garbės ženklų skaičius (atitinka produkto kriterijų P-01-00204-01-02)

17
13
11
2
57

01.002.04.01.04 Priemonė: Kasmet skirti jauniesiems menininkams Kultūros ministerijos premijas
Organizuoti jaunųjų menininkų premijų konkursą

Organizuota Jaunojo menininko premijų ekspertų komisijos posėdžių

Skirti premijas jauniesiems menininkams
Gavusių premijas jaunujų menininkų skaičius
01.002.04.01.05 Priemonė: Skirti kompensacines išmokas kūrybiniams darbuotojams
Organizuoti Kompensacinių išmokų tetrų ir koncertinių įstaigų
Organizuotų Kompensacinių išmokų komisijos posėdžų skaičius
kūrybiniams darbuotojams skyrimą ir mokėjimą
Kompensacinių išmokų gavėjų gaunamų pajamų analizių skaičius
Kompensacines išmokas gaunančių kūrybinių darbuotojų skaičius
Patenkintų paraiškų dėl kūrybinių darbuotojų kompensacinių išmokų
skyrimo skaičius
Įsakymų skaičius dėl kūrybinių darbuotojų kompensacinių išmokų
mokėjimo nutraukimo
Kompensacinėms išmokoms skiriama lėšų suma (tūkst. Lt)

Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Rasida Žygienė
Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Janina Krušinskaitė
Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Irena Didžiulienė
Profesionalaus meno skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Gedgaudas
Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė, Regionų kultūros skyriaus vyriausioji
specialistė Jadvyga Lisevičiūtė, Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Erika Buivydienė, Ramunė Petuchovaitė, Eglė
Vitkauskaitė, Irena Kezienė, Profesionalaus meno skyriaus vyriausieji specialistai
Rasida Žygienė, Janina Krušinskaitė, Valdas Gedgaudas, Irena Didžiulienė

I - IV

Profesionalaus meno skyriaus vyr.specialistė Janina Krušinskaitė
1

Profesionalaus meno skyriaus vyr.specialistė Janina Krušinskaitė

I - IV

4

Profesionalaus meno skyriaus vyr.specialistė Janina Krušinskaitė
Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Irena Didžiulienė
Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Irena Didžiulienė

I - IV

12

I - IV

12
75
12
8
500

01.002.04.01.06 Priemonė: Vykdyti Meno kūrėjų socialinės apsaugos programą

01.002.04.02

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Erika
Buivydienė, Ramunė Petuchovaitė
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosioji specialistė Eglė
Vitkauskaitė
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosioji specialistė Irena Kezienė

Profesionalaus meno skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė, Profesionalaus meno
skyriaus vyriausiosios specialistės Irena Didžiulienė, Rasida Žygienė, Bendrųjų
reikalų skyriaus archyvarė Nemira Dubetienė

Rinkti prašymus dėl meno kūrėjo statuso suteikimo
Organizuoti Meno kūrėjo statuso suteikimo komisijos posėdžius

Prašymų dėl meno kūrėjo statuso suteikimo skaičius
Surengtų Meno kūrėjo statuso suteikimo komisijos ir posėdžių skaičius

200
7

Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Rasida Žygienė
Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Rasida Žygienė

I - IV
I - IV

Rinkti prašymus dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo
Mokėti kūrybinės prastovos išmokas

Patenkintų prašymų dėl meno kūrėjo statuso suteikimo skaičius
Prašymų dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo skaičius
Lėšų, skirtų kūrybinės prastovos išmokoms, suma (tūkst. Lt)
Patenkintų prašymų dėl kūrybinės prastovos išmokos skyrimo skaičius

135
14
90
12

Bendrųjų reikalų skyriaus archyvarė Nemira Dubetienė
Bendrųjų reikalų skyriaus archyvarė Nemira Dubietienė

I - IV
I - IV

Bendrųjų reikalų skyriaus archyvarė Nemira Dubietienė

I - IV

Profesionalaus meno skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė

I - IV

Organizuoti Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisijos
Surengtų Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisijos posėdžių skaičius
10
posėdžius
Mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už meno kūrėjus Lėšų, skirtų valstybinio socialinio draudimo įmokoms už meno kūrėjus,
210
suma (tūkst. Lt)
Uždavinys: Skatinti meninės kūrybos įvairovę ir kultūros sektoriaus nepriklausomumą: prioritetą teikti turinio kokybei; efektyviau plėtoti į kokybę
orientuotą kultūros institucijų veiklą
P-01-002-04-02-01 Įgyvendintų Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno
0
premijų laureatų kūrybos sklaidos projektų skaičius

P-01-002-04-02-02 Įgyvendintų meno kūrėjų organizacijų kūrybinių
programų skaičius
P-01-002-04-02-03 Surengtų tęstinių, tarptautinių meno renginių
skaičius
P-01-002-04-02-04 Surengtų tradicinių profesionalaus muzikos meno
atlikėjų tarptautinių konkursų skaičius
P-01-002-04-02-05 Išleistų muzikos ir scenos kūrinių įrašų ir natų
leidinių skaičius
P-01-002-04-02-06 Įgyvendintų profesionalaus meno sklaidos
regionuose projektų skaičius
P-01-002-04-02-07 Įgyvendintų kultūros informacinių centrų plėtros
projektų skaičius
P-01-002-04-02-08 Įgyvendintų populiariosios muzikos sklaidos
projektų skaičius
01.002.04.02.02 Priemonė: Užtikrinti meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimą
Organizuoti meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų
Organizuotų meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų ekspertų
projektų konkursą
komisijos posėdžių skaičius
Sudaryti sutartis ir skirti dalinį finansavimą konkursą laimėjusių Sutarčių, sudarytų su atrinktų projektų vykdytojais, skaičius
projektų įgyvendinimui
Konkursą laimėjusių projektų įgyvendinimui skirta lėšų suma (tūkst. Lt)
01.002.04.02.03 Priemonė: Užtikrinti, kad Lietuvoje būtų rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiai
Organizuoti Lietuvoje rengiamų tęstinių tarptautinių meno
Organizuota Lietuvoje rengiamų tęstinių tarptautinių meno renginių
renginių projektų konkursą
ekspertų komisijos posėdžių
Skirti dalinį finansavimą konkursą laimėjusių projektų
įgyvendinimui
01.002.05

01.002.05.01

Sutarčių, sudarytų su atrinktų projektų vykdytojais, skaičius
Konkursą laimėjusių projektų įgyvendinimui skirta lėšų suma (tūkst. Lt)

16
18
1
0
0
0
0

1
16
1300

Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Rasida Žygienė
Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Rasida Žygienė

I

Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Rasida Žygienė

I - IV

1

Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Janina Krušinskaitė
Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Janina Krušinskaitė

I

17

Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Janina Krušinskaitė

I - IV

1600

Tikslas: Užtikrinti autorių teisių ir gretutinių teisių aukšto lygio apsaugą, didinti Lietuvos kūrėjų intelektinį kapitalą ir juo pagrįstą kūrybinių industrijų konkurencingumą
R-01-002-05-01 Lietuvos autorių ir atlikėjų, kurių teisės kolektyviniu
būdu įgyvendinamos Lietuvoje, skaičius

5000

R-01-002-05-02 Vidutinė Lietuvos autoriui teksianti autorinio
atlyginimo suma

2500

R-01-002-05-03 Vidutinė Lietuvos atlikėjui bei fonogramų gamintojui
teksianti atlyginimo suma

800

Uždavinys: Kultūros politikoje deramą dėmesį skirti intelektinei nuosavybei, užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos pasirašytų tarptautinių sutarčių reikalavimus atitinkančią autorių teisių ir gretutinių teisių aukšto lygio
apsaugą
P-01-002-05-01-01 Seminarų, diskusijų intelektinės nuosavybės
temomis skaičius
P-01-002-05-01-02 Vidutinis 1 autoriui tenkantis atlyginimas už knygų
panaudą bibliotekose

P-01-002-05-01-03 Autorių, gaunančių autorinį atlyginimą už knygų
panaudą bibliotekose, skaičius
01.002.05.01.01 Priemonė: Dalyvauti įgyvendinant tarptautines intelektinės nuosavybės konvencijas
Dalyvavimas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos
(PINO) komitetų posėdžiuose

PINO komitetų posėdžių, kuriuose dalyvauta, skaičius

0
810
840
Autorių teisių skyriaus vedėja Nijolė Janina Matulevičienė, Autorių teisių
skyriaus vyriausioji specialistė Gyta Berasnevičiūtė
3

01.002.05.01.02 Priemonė: Užtikrinti kompensacinį atlyginimą autoriams ir atlikėjams už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais ir autoriams už knygų ir kitų leidinių
panaudą bibliotekose

Autorių teisių skyriaus vedėja Nijolė Janina Matulevičienė, Autorių teisių
skyriaus vyriausioji specialistė Gyta Berasnevičiūtė
Autorių teisių skyriaus vyriausioji specialistė Gyta Berasnevičiūtė

IV

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimo sutarties su LATGA-A dėl Sudarytų sutarčių skaičius
autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą
bibliotekose paskirstymo ir išmokėjimo autoriams sudarymas
Informacijos apie paskirstytą ir išmokėtą autorinį atlyginimą už
knygų panaudą už 2010 metus parengimas ir viešas paskelbimas

Paskelbtų informacinių pranešimų skaičius

1

Autorių teisių skyriaus vyriausioji specialistė Gyta Berasnevičiūtė

II

1

Autorių teisių skyriaus vyriausioji specialistė Gyta Berasnevičiūtė

II

01.002.05.01.03 Priemonė:Atlikti tyrimą apie pramonės, susijusios su autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, indėlį į Lietuvos BVP bendradarbiaujant su Pasauline
intelektinės nuosavybės organizacija
Specialisto konsultacijų ir tarpininkavimo palengvinant
Suteiktų specialisto konsultacijų ir tarpininkavimo palengvinant
2
bendradarbiavimą su kolektyvinio administravimo asociacijomis bendradarbiavimą su kolektyvinio administravimo asociacijomis
suteikimas
skaičius

Autorių teisių skyriaus vyriausioji specialistė Gyta Berasnevičiūtė
Autorių teisių skyriaus vyriausioji specialistė Gyta Berasnevičiūtė

IV

Duomenų iš Lietuvos statistikos departamento užsakymas
Duomenų užsakymų iš Lietuvos statistikos departamento skaičius
01.002.05.01.04 Priemonė: Tobulinti audiovizualinių kūrinių autorių ir atlikėjų teisių reglamentavimą ir įgyvendinimą
Įstatymo projekto dėl audiovizualinių kūrinių autorių ir atlikėjų
Parengtų ir pateiktų derinti įstatymo projektų skaičius
teisių reglamentavimo parengimas ir pateikimas derinti

IV

1

Autorių teisių skyriaus vyriausioji specialistė Gyta Berasnevičiūtė
Autorių teisių skyriaus vedėja Nijolė Janina Matulevičienė
Autorių teisių skyriaus vedėja Nijolė Janina Matulevičienė

1

Autorių teisių skyriaus vedėja Nijolė Janina Matulevičienė
Autorių teisių skyriaus vedėja Nijolė Janina Matulevičienė

01.002.05.01.05 Priemonė: Parengti teisės aktų projektus dėl vadinamųjų kūrinių našlaičių autorių teisių apsaugos ir teisėto jų panaudojimo
Koncepcijos projekto dėl kūrinių našlaičių teisių apsaugos ir
Parengtų koncepcijos projektų skaičius
teisėto jų panaudojimo parengimas

1

IV

IV

01.002.05.02

Uždavinys: Skatinti žinių visuomenės ir naujų technologijų plėtrą bei atitinkamai plėsti ir tobulinti autorių teisių bei gretutinių teisių apsaugą
P-01-002-05-02-01 Antipiratinių akcijų skaičius
01.002.05.02.01 Priemonė: Įgyvendinti Visuomenės švietimo intelektinės nuosavybės teisių klausimais programą bei antipiratinio centro koncepciją

0
Autorių teisių skyriaus vedėja Nijolė Janina Matulevičienė, Autorių teisių
skyriaus vyriausiosios specialistės Simona Martinavičiūtė, Gyta Berasnevičiūtė

PINO dienai skirto seminaro suorganizavimas

PINO dienai skirtų seminarų skaičius

1

Autorių teisių skyriaus vyriausioji specialistė Simona Martinavičiūtė

II

Visuomenės švietimo programos renginiams skirtų pranešimų
parengimas

Parengtų pranešimų skaičius

2

Autorių teisių skyriaus vedėja Nijolė Janina Matulevičienė

II

Apskritojo stalo diskusijos su teisėsaugos institucijų pareigūnais
surengimas

Surengtų apskritojo stalo diskusijų skaičius

1

Autorių teisių skyriaus vyriausioji specialistė Gyta Berasnevičiūtė

IV

Klausimyno parengimas, surinktos informacijos apibendrinimas ir Lietuvos muziejų, kuriems bus išplatintos rekomendacijos, skaičius
rekomendacijų muziejams apie autorių teisių ir gretutinių teisių
įgyvendinimą parengimas

102

Autorių teisių skyriaus vyriausioji specialistė Gyta Berasnevičiūtė

III

Lietuvai adaptuoto PINO leidinio "Kūrybinė išraiška: įvadas į
autorių teises ir gretutines teises smulkioms ir vidutinėms
įmonėms" išleidimas ir išplatinimas

400

Autorių teisių skyriaus vyriausioji specialistė Gyta Berasnevičiūtė

IV

Išplatintų leidinių skaičius

Kūrinių našlaičių apsaugai skirto seminaro-diskusijos surengimas Kūrinių našlaičių apsaugai skirtų seminarų-diskusijų skaičius

1

Autorių teisių skyriaus vyriausioji specialistė Simona Martinavičiūtė

IV

Tyrimo "Atlikėjų kūrybinės veiklos rezultatų naudojimo teisinis
reguliavimas ir atlikėjų socialinės garantijos Lietuvoje" išvadų
paskelbimas

Paskelbtų tyrimų apie atlikėjų teises ir socialines garantijas išvadų
skaičius

1

Autorių teisių skyriaus vedėja Nijolė Janina Matulevičienė

IV

Tarptautinės autorių ir kompozitorių draugijos konfederacijos
animacinių filmų apie autorių teises paskelbimas

Paskelbtų filmų apie autorių teises skaičius

4

Autorių teisių skyriaus vyriausioji specialistė Simona Martinavičiūtė

III

Informacijos apie Europos prekių klastojimo ir piratavimo
stebėsenos centrą parengimas ir paskelbimas

Paskelbtų informacinių pranešimų apie Europos prekių klastojimo ir
piratavimo stebėsenos centrą skaičius

1

Autorių teisių skyriaus vyriausioji specialistė Gyta Berasnevičiūtė

II

01.002.05.02.02 Priemonė: Skirti dalinį finansavimą antipiratinių akcijų projektams, skatinantiems teisėtą autorių teisių ir gretutinių teisių panaudojimą informacinėje
visuomenėje
Konkurso paskelbimas, vertinimo komisijos sudarymas, projektų Įgyvendintų projektų skaičius
atrinkimas ir sutarčių dėl antipiratinių akcijų projektų
įgyvendinimo sudarymas
01.002.05.03

Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas Lietuvos kūrybinių industrijų plėtrai šalyje ir sėkmingai konkurencijai užsienyje

1

Autorių teisių skyriaus vedėja Nijolė Janina Matulevičienė, Autorių teisių
skyriaus vyriausioji specialistė Gyta Berasnevičiūtė
Autorių teisių skyriaus vedėja Nijolė Janina Matulevičienė, Autorių teisių
skyriaus vyriausioji specialistė Gyta Berasnevičiūtė

IV

01.002.05.03.01 Priemonė: Įtraukti kūrybinių industrijų plėtrą į atitinkamus valstybės strateginio planavimo dokumentus
Parengti ir pateikti pasiūlymus dėl kultūrinių ir kūrybinių
industrijų plėtros klausimų įtraukimo į rengiamą Nacionalinės
reformų strategiją projektą
01.002.06

Pateiktų pasiūlymų skaičius

Tikslas: Skleisti Lietuvos kultūrą užsienyje, plėsti Lietuvos kultūros erdvę
R-01-002-06-01 Užsienio šalių, su kuriomis bendradarbiaujama
kultūros srityje, skaičius

Strateginio planavimo skyriaus vyriausiosji specialistė Vilija Motiekienė
1

Parengtų teisės aktų skaičius

1

01.002.06.02
Uždavinys: Išryškinti, stebėti ir atnaujinti Lietuvos kultūros politikos sąsajas su Europos ir pasaulio valstybių kultūros politika
01.002.06.02.01 Priemonė: Parengti veiksmų planą UNESCO Konvencijai dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo tikslams įgyvendinti
Suformuoti darbo grupę

Parengtų dokumentų skaičius

1

01.002.06.02.03 Priemonė: Tapti Tarptautinės meno tarybų ir kultūros agentūrų federacijos nare
01.002.06.03

Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Gabija
Žukauskienė
Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Gabija
Žukauskienė
Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Jūrate
Sikorskienė
Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Jūrate
Sikorskienė

I - III

II - IV

Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vedėja Ina Kniurienė

Sumokėti narystės mokestį
Pasirašytų sutarčių skaičius
1
Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vedėja Ina Kniurienė
Uždavinys: Suaktyvinti tarptautinį menininkų ir kultūros institucijų bendradarbiavimą į Lietuvos kultūros pristatymą užsienyje įtraukiant ir Lietuvos kultūros atstovus
P-01-002-06-03-01 Surengtų seminarų skaičius
21
P-01-002-06-03-02 Kultūros atašė užsienyje koordinuotų projektų
150
skaičius
P-01-002-06-03-03 Tarptautinių UNESCO ir kitų šalių nacionalinių
8
UNESCO komisijų organizuotų renginių, kuriuose dalyvavo Lietuvos
atstovai, skaičius
P-01-002-06-03-04 Įgyvendinamų tarptautinių kultūrinio
bendradarbiavimo sutarčių ir jų įgyvendinimo programų skaičius

30

P-01-002-06-03-05 Projektų, pristatančių Lietuvos kultūrą užsienyje,
skaičius

25

01.002.06.03.01 Priemonė: Užtikrinti dalyvavimą ES programose, regioninio bendradarbiavimo tinkluose ir užtikrinti kultūros projektų sklaidą užsienyje

Dalyvavimas tarptautinėse programose ir regioniniuose tinkluose Narysčių regioniniuose bendradarbiavimo tinkluose skaičius
Įgyvendinamų ES programų projektų skaičius

I - II

45

R-01-002-06-02 Gavusių ES finansavimą projektų skaičius
30
R-01-002-06-03 Dalyvių seminaruose skaičius
900
01.002.06.01
Uždavinys: Suformuluoti aiškias ilgalaikes kultūros sklaidos užsienyje kryptis, sukurti veiksmingą kultūros sklaidos užsienyje koordinavimo sistemą
01.002.06.01.02 Priemonė: Parengti Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų pakeitimus, susijusius su kultūros atašė atrankos kriterijais, siekti į šį darbą
pritraukti kuo profesionalesnius vadybininkus
Parengti Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų
pakeitimus

Strateginio planavimo skyriaus vyriausiosji specialistė Vilija Motiekienė

III - IV

Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vedėja Ina Kniurienė, Tarptautinių
ryšių ir Europos reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Šimanauskas,
BĮ Tarptautinių kultūros programų centras direktorė Saulė Mažeikaitė
3
20

Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vedėja Ina Kniurienė, Tarptautinių
ryšių ir Europos reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Šimanauskas

I - IV

120
1100

BĮ Tarptautinių kultūros programų centras direktorė Saulė Mažeikaitė

I - IV

BĮ Tarptautinių kultūros programų centras direktorė Saulė Mažeikaitė

I - IV

ES programos Kultūra koordinavimas

ES Programos Kultūra mokymų dalyvių skaičius
ES Programos Kultūra naujienlaiškio prenumeratorių skaičius

ES programos Media ir Media Mundus koordinavimas

ES programų Media ir Media Mundus mokymų dalyvių skaičius

120

ES programų Media ir Media Mundus naujienlaiškio prenumeratorių
skaičius
ES programos Europa piliečiams mokymų dalyvių skaičius
ES programos Europa piliečiams naujienlaiškio prenumeratorių skaičius

1100
60
1100

BĮ Tarptautinių kultūros programų centras direktorė Saulė Mažeikaitė

I - IV

Renginiuose dalyvavusių menininkų skaičius

280

BĮ Tarptautinių kultūros programų centras direktorė Saulė Mažeikaitė

I - IV

ES programos Europa piliečiams koordinavimas

Kultūros atašė projektų finansavimas ir koordinavimas

Lietuvos kultūros pristatymo užsienyje koordinavimas
Publikuoti leidiniai
4
Sukurti interneto puslapiai
4
01.002.06.03.02 Priemonė: Užtikrinti kultūros atašė užsienyje tinklo veiklą, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato veiklą, įgyvendinti tarptautines
kultūrinio bendradarbiavimo sutartis
Leidybos ir informacijos projektų koordinavimas

Organizuoti parodas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos
galerijoje

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato renginiai ir kita
veikla, susijusi su UNESCO tikslų įgyvendinimu

12

BĮ Tarptautinių kultūros programų centras direktorė Saulė Mažeikaitė

I - IV

BĮ Tarptautinių kultūros programų centras direktorė Saulė Mažeikaitė

III - IV

Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vedėja Ina Kniurienė, Tarptautinių
ryšių ir Europos reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Gabija Žukauskienė,
Lietuvos nacionalinės Unesco komisijos sekretoriato generalinė sekretorė Gintarė
Tamašauskaitė
Lietuvos nacionalinės Unesco komisijos sekretoriato generalinė sekretorė Gintarė
Tamašauskaitė

I - IV

Organizuoti renginius, susijusius su sukaktimis, jubiliejiniais
minėjimais ir įgyvendinti Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos veiklą

Lietuvos nacionalinės Unesco komisijos sekretoriato generalinė sekretorė Gintarė
Tamašauskaitė

III - IV

Įgyvendinti švietimo ir mokslo programas

Lietuvos nacionalinės Unesco komisijos sekretoriato generalinė sekretorė Gintarė
Tamašauskaitė
Lietuvos nacionalinės Unesco komisijos sekretoriato generalinė sekretorė Gintarė
Tamašauskaitė
Lietuvos nacionalinės Unesco komisijos sekretoriato generalinė sekretorė Gintarė
Tamašauskaitė
Lietuvos nacionalinės Unesco komisijos sekretoriato generalinė sekretorė Gintarė
Tamašauskaitė

I - IV

Įgyvendinti kultūros programas
Įgyvendinti informacijos ir komunikacijos programas
Dalyvauti tarptautiniuose renginiuose

Tarptautiniai UNESCO ir kitų šalių nacionalinių UNESCO komisijų
organizuoti renginiai, kuriuose dalyvauja Lietuvos atstovai

8

01.002.06.03.03 Priemonė: Plėtoti kultūros sklaidos užsienyje sistemą įsteigiant kultūros atašė pareigybę JAV
Parengti LRV nutarimo projektą

Įsteigtų kultūros atašė pareigybių skaičius

1

Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Gabija
Žukauskienė
Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Gabija
Žukauskienė

I - IV
I - IV
I - IV

I - IV

Programos,
tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas
2.004
02.004.01

02.004.01.01

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, AKTUALIZAVIMAS IR POPULIARINIMAS, VALSTYBINĖS KALBOS APSAUGA
Tikslas: Išsaugoti, tinkamai kaupti, tvarkyti ir naudoti kultūros paveldą jį tausojant ir taip išsaugant ateities kartoms, užtikrinti deramą informacijos apie paveldą sklaidą
R-02-004-01-01 Pagal Paveldotvarkos programą tvarkomų kultūros
19
paveldo objektų skaičius (vnt.)
R-02-004-01-02 Tvarkomi Lietuvos Katalikų bažnyčios nekilnojamojo
ir kilnojamojo kultūros paveldo objektai (vnt.)

10

R-02-004-01-03 Tvarkoma objektų, įtrauktų į Jono Pauliaus II piligrimų
kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir
turizmo reikmėms programą (vnt.)

3

R-02-004-01-04 Tvarkoma objektų, įtrauktų į Žemaičių krikšto ir
Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 20092017 metų programą (vnt.)

1

R-02-004-01-05 Įregistruotos informacijos apie kultūros paveldo
objektus skaičius (vnt.)

2450

R-02-004-01-06 Įregistruota duomenų susijusiose registruose (vnt.)
R-02-004-01-07 Paveldo sklaidos renginių skaičius
R-02-004-01-08 Kultūros paveldo departamento finansuotų paveldo
sklaidos projektų skaičius (vnt.)

12000
14
50

R-02-004-01-09 Vykdytų Lietuvai reikšmingo užsienyje esančio
kultūros paveldo paieškos, apskaitos ir tyrimų projektų skaičius

0

R-02-004-01-10 Vykdytų Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir
tremties vietas žyminčių paminklų priežiūros projektų skaičius

0

Uždavinys: Siekti išsaugoti, apskaityti ir pristatyti visuomenei Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir kilnojamąsias kultūros vertybes
P-02-004-01-01-01 Tvarkomi kultūros paveldo objektai (vnt.)

13

P-02-004-01-01-02 Rengiami teritorijų planavimo dokumentai
(specialieji planai) (vnt.)

15

P-02-004-01-01-03 Kompensuotos išlaidos kultūros paveldo objektų
valdytojams (tūkst. Lt)

500

P-02-004-01-01-04 Skirta lėšų kultūros paveldo objektų ženklinimui ir
ženklinimo lentų gamybai (tūkst. Lt)

20

P-02-004-01-01-05 Kultūros paveldo apsaugos vykdymas (proc.)

100

P-02-004-01-01-06 Skirta lėšų kultūros paveldo objektų atskleidimui ir
inventorizavimui (tūkst. Lt)

2093

P-02-004-01-01-07 Skirta lėšų duomenų registravimui susijusiuose
registruose (tūkst. Lt)

350

P-02-004-01-01-08 Dalyvavimas valstybės ir savivaldybių institucijų,
Europos Tarybos, Europos Komisijos ir kitose programose bei
renginiuose, Europos paveldo dienų renginių organizavimas;
Pirmininkavimas Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo
monitoringo grupei, dalyvavimas specializuotų darbo grupių veikloje
(renginių skaičius)

14

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

P-02-004-01-01-09 Dalinis paveldosauginės literatūros leidybos ir
nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo
projektų bei projektų, susijusių su Lietuvos kultūros vertybių užsienyje
paieška, finansavimas (proc. nuo gautų paraiškų)

35

02.004.01.01.01 Priemonė: Užtikrinti Paveldotvarkos programos įgyvendinimą

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma Grigaitienė, vyresn.
specialistė Rugilė Balkaitė, Kultūros paveldo departamento direktorė Diana
Varnaitė

Vykdyti Paveldotvarkos programos įgyvendinimo stebėseną

Išanalizuota ir įvertinta ataskaitų

1

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma Grigaitienė,
Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyresnioji specialistė Rugilė
Balkaitė

I - IV

Organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti kultūros paveldo objektų
tyrimų (taikomųjų), avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo,
restauravimo darbus bei šių darbų projektavimo vykdymą

Pagal Paveldotvarkos programą tvarkomų kultūros paveldo objektų
skaičius (vnt.) (atitinka KM strateginio veiklos plano kriterijų R-02-00401-01)

19

Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

I - IV

Rengiami teritorijų planavimo dokumentai (specialieji planai) (vnt.)
Organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų bei (atitinka KM strateginio veiklos plano kriterijų P-02-004-01-01-02)
apsaugos reglamentų ir paveldo tvarkybos reglamentų rengimą

15

Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

I - IV

Vykdyti išlaidų kultūros paveldo objektų valdytojams
Kompensuotos išlaidos kultūros paveldo objektų valdytojams (tūkst. Lt)
kompensavimą:
▪
(atitinka KM strateginio veiklos plano kriterijų P-02-004-01-01-03)
privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės
saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų
paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimas;
▪ į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros
vertybių tyrimo, konservavimo, restauravimo ir apsaugos
priemonių įrengimo darbų reikalingų šioms Vertybėms išsaugoti,
išlaidų kompensavimas

500

Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

I - IV

Organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti kultūros paveldo objektų Skirta lėšų kultūros paveldo objektų ženklinimui ir ženklinimo lentų
ženklinimą tipinėmis lentomis
gamybai (tūkst. Lt) (atitinka KM strateginio veiklos plano kriterijų P-02004-01-01-04)

20

Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

I - IV

02.004.01.01.02 Priemonė: Užtikrinti kultūros paveldo apsaugos priežiūrą ir kontrolę

Išanalizuoti ir įvertinti Kultūros paveldo departamento veiklą
teismuose nagrinėjant bylas, susijusias su kultūros paveldo
objektams padaryta žala

Atlikta vertinimų

Organizuoti kultūros paveldo apsaugos priežiūrą ir kontrolę

Kultūros paveldo apsaugos vykdymas (proc.) (atitinka KM strateginio
veiklos plano kriterijų P-02-004-01-01-05)

Vykdyti kultūros paveldo objektuose ir vietovėse atliekamų
tvarkybos darbų priežiūrą ir kontrolę

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma Grigaitienė,
Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausieji specialistai
Mindaugas Žolynas, Gintaras Džiovėnas, vyresnioji specialistė Rugilė Balkaitė,
Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė
1

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma Grigaitienė,
Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausieji specialistai
Mindaugas Žolynas, Gintaras Džiovėnas, vyresnioji specialistė Rugilė Balkaitė

I - IV

100

Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

I - IV

Išduodamos sąlygos (vnt.)

200

Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

I - IV

Išduodami specialieji reikalavimai (vnt.)

300

Išduodami leidimai (vnt.)
Priimami kultūros paveldo objektų ar jų dalių tvarkomieji
paveldosaugos darbai (vnt.)

40
30

Surašomi administracinių teisės pažeidimų protokolai bei nagrinėjamos
administracinės bylos (vnt.)

40

Vykdyti kultūros paveldo objektų stebėseną

Vykdoma kultūros paveldo objektų apžiūra (vnt.)

400

Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

I - IV

Užtikrinti prekybos antikvariniais daiktais kontrolę

Išduodamos licencijos prekiauti antikvariniais daiktais (vnt.)

3

Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

I - IV

Tikrinami juridiniai asmenys, prekiaujantys antikvariniais daiktais
(vnt.)

10

Užtikrinama įvairių sričių kultūros paveldo apsaugos ekspertų tarybų ir
Organizuoti ir užtikrinti tarybų ir komisijų veiklą:
▪ Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo komisijų veikla (tūkst. Lt)
komisija;
▪ Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programos ir
Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl
bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (Paveldotvarka)
įgyvendinimo vykdymo kontrolės komisija;
▪ Mokslinė archeologijos komisija;
▪ Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo ekspertų komisija;
Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ekspertų komisija;
Restauravimo taryba;
▪ I-oji Nekilnojamojo Kultūros paveldo vertimo taryba;
▪ II-oji Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba.

130

Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

I - IV

Užtikrinti išvežamų į užsienį kilnojamųjų kultūros vertybių ir
antikvarinių daiktų kontrolę

30

Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

I - IV

Išduodami leidimai (vnt.)

Teisės aktų projektų rengimas

Rengiami teisės aktų projektai (vnt.)

Dalyvavimas teisminėse bylose
Personalo tvarkymas
Dokumentų valdymas

Dalyvaujama teisminėse bylose (vnt.)
Tvarkomos valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens bylos (vnt.)
Registruojami dokumentai (vnt.)

Sudaryti apsaugos sutartis su kultūros paveldo objektų
valdytojais
Organizuoti ir tvarkyti paveldosaugos specialistų atestavimą
Organizuoti ilgalaikio turto įsigijimą
Pajamų įmokos

16

Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

I - IV

150
125
12000

Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė
Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė
Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

I - IV
I - IV
I - IV

Tvarkomos archyvinės bylos (vnt.)
Sudaromos apsaugos sutartys (vnt.)

450
3

Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

I - IV

Atestuojami paveldosaugos specialistai (vnt.)

300

Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

I - IV

26
100

Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė
Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

III - IV
I - IV

Rengiami paveldosaugos specialistų atestavimo posėdžiai (vnt)
Panaudojamos investicijų projekto lėšos (proc.)
Pajamos, gautos už patalpų nuomą ir leidinių apie kultūros paveldą
platinimą (tūkst. Lt)

34

02.004.01.01.03 Priemonė: Užtikrinti Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programos
įgyvendinimą

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma Grigaitienė,
Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

Vykdyti Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl
bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka)
programos įgyvendinimo stebėseną

Išanalizuota ir įvertinta ataskaitų

1

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma Grigaitienė

I - IV

Organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir
Šventojo Sosto sutarties 13 str. 4 d. vykdymą, tvarkant Lietuvos
Katalikų Bažnyčios nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros
paveldo objektus pagal Dvišalės nuolatinės komisijos patvirtintus
prioritetus

Tvarkomi Lietuvos Katalikų bažnyčios nekilnojamojo ir kilnojamojo
kultūros paveldo objektai (vnt.) (atitinka KM strateginio veiklos plano
kriterijų R-02-004-01-02)

10

Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

I - IV

Tvarkomi kultūros paveldo objektai (vnt.) (atitinka KM strateginio
veiklos plano kriterijų P-02-004-01-01-01)

10

02.004.01.01.04 Priemonė: Užtikrinti Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programos
įgyvendinimą
Vykdyti Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų
pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo
reikmėmsprogramos įgyvendinimo stebėseną

Išanalizuota ir įvertinta ataskaitų

Organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti Jono Pauliaus II piligrimų Tvarkomi objektai, įtraukti į Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir
kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms
turizmo reikmėms programos objektų tvarkybos darbus
programą (vnt.) (atitinka KM strateginio veiklos plano kriterijų R-02004-01-03)

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma Grigaitienė,
Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė
1

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma Grigaitienė

I - IV

3

Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

I-IV

Tvarkomi kultūros paveldo objektai (vnt.) (atitinka KM strateginio
veiklos plano kriterijų P-02-004-01-01-01)

3

02.004.01.01.05 Priemonė: Tirti bei kaupti duomenis apie kultūros paveldą

Išanalizuoti ir įvertinti Kultūros paveldo departamento vykdomą
kultūros paveldo apskaitos veiklą

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma Grigaitienė,
Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Mindaugas Žolynas, Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė
Išanalizuota ir įvertinta ataskaitų

Įregistruotos informacijos apie kultūros paveldo objektus skaičius (vnt.)
Rinkti materialią kultūros paveldo išraišką apibūdinančią,
fiksuojančią dabartį ir praeitį informaciją, surašant visus galimus
nekilnojamajam kultūros paveldui priskirtinus kūrinius ir daiktus. Skirta lėšų paveldo objektų atskleidimui ir inventorizavimui (tūkst. Lt)
Užfiksuoti (inventorizuoti) pavienių ir į kompleksus įeinančių
kultūros paveldo objektų vertingąsias savybes ir parengti
apskaitos dokumentacijos Nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybų aktų projektus; užfiksuoti (inventorizuoti)
kultūros paveldo objektų – vietovių vertingąsias savybes ir
parengti apskaitos dokumentacijos (Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybų aktų) projektus; atskleisti
nekilnojamuosius objektus, esančius vietovės teritorijoje ir
neįrašytus į Kultūros vertybių registrą
Pajamų įmokos

Pajamos, gautos už taikomuosius mokslinius tyrimus (tūkst. Lt)

4
2450

Juridinių faktų įregistravimas Nekilnojamojo turto registre:
▪ Apie nekilnojamojo daikto buvimą nekilnojamųjų kultūros
vertybių teritorijoje arba jų apsaugos zonoje;
▪ Apie nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą kultūros
vertybių registre;
▪ Apie paveldosaugos reikalavimų taikymą.
Kultūros vertybių registro duomenų palaikymas ir atnaujinimas

Išanalizuota ir įvertinta ataskaitų

I - IV
I - IV

2093

18

02.004.01.01.06 Priemonė: Parengti duomenis nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui

Vykdyti duomenų nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui
rengimo stebėseną

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma Grigaitienė,
Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Mindaugas
Žolynas
Kultūros
paveldo
departamento direktorė Diana Varnaitė

Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė
Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma Grigaitienė,
Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Mindaugas Žolynas, Kultūros paveldo departamentas

1

R-02-004-01-06 Įregistruota duomenų susijusiuose registruose (vnt.)

12000

Skirta lėšų duomenų registravimui susijusiuose registruose (tūkst. Lt)
(atitinka KM strateginio veiklos plano kriterijų P-02-004-01-01-07)

350

02.004.01.01.07 Priemonė: Užtikrinti Lietuvos dalyvavimą tarptautinių organizacijų programose ir projektuose, bei aktyvią veiklą Baltijos jūros regiono šalių ir
tarpvalstybinio bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma Grigaitienė,
Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Mindaugas Žolynas

I - IV

Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

I - IV

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma Grigaitienė,
Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

Duoti pavedimus Lietuvos atstovams dlyvauti kultūros paveldo
apsaugos srities tarptautinių organizacijų, Baltijos jūros regiono
šalių ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo renginiuose,
programose ir projektuose

Pavedimų dalyvauti renginiuose, programose ir projektuose skaičius

2

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma Grigaitienė

I - IV

Užtikrinti Lietuvos dalyvavimą tarptautinių organizacijų
programose ir projektuose:
▪ Jungtinių Tautų organizacijų (UNESCO, ICCROM) veikloje;

Paveldo sklaidos renginių skaičius (vnt.) (atitinka KM strateginio
veiklos plano kriterijų R-02-004-01-07)

14

Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

I - IV

▪ Jungtinių Tautų organizacijų (UNESCO, ICCROM) veikloje;
▪ Pirmininkauti Baltijos jūros regiono šalių (BJRŠ) kultūros
paveldo monitoringo grupei; dalyvauti specializuotų darbo grupių
veikloje;
▪ Dalyvauti Europos Tarybos programose (Europos kultūros kelių
instituto programose, Garsiausių Europos kapinių asociacijos
ASCE veikloje);
▪ Organizuoti Europos paveldo dienų renginius Lietuvos
savivaldybių teritorijose;
▪ Bendradarbiauti su kitų šalių kultūros paveldo apsaugos
institucijomis;
▪ Organizuoti seminarus miestų ir rajonų paveldosaugos
specialistams, kultūros ir švietimo įstaigoms, visuomeninėms
organizacijoms, kultūros paveldo objektų valdytojams apie
Departamento vykdomas nekilnojamojo kultūros paveldo
pažinimo sklaidos ir atgaivinimo, apsaugos ir finansavimo
programas, paveldosaugos aktualijas, kartu skatinant atsakomybę
už paveldo išsaugojimą
▪
Organizuoti ir/ar dalyvauti kituose tarptautiniuose renginiuose.

Dalyvavimas valstybės ir savivaldybių institucijų, Europos Tarybos,
Europos Komisijos ir kitose programose bei renginiuose, Europos
paveldo dienų renginių organizavimas; Pirmininkavimas Baltijos jūros
regiono šalių kultūros paveldo monitoringo grupei, dalyvavimas
specializuotų darbo grupių veikloje (renginių skaičius)
(atitinka KM strateginio veiklos plano kriterijų P-02-004-01-01-08)

14

02.004.01.01.08 Priemonė: Informuoti visuomenę apie kultūros paveldą, jo apsaugos procesus, užtikrinti galimybę jį pažinti ir saugoti. Dalinai finansuoti
paveldosauginės literatūros leidybos bei nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektus
Dalyvauti Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir
atgaivinimo projektų komisijos veikloje

Dalyvauta Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir
atgaivinimo projektų komisijos posėdžiuose (posėdžių skaičius)

Kultūros paveldo departamento finansuotų paveldo sklaidos projektų
Informuoti visuomenę apie kultūros paveldą, jo apsaugos
skaičius (vnt.) (atitinka KM strateginio veiklos plano kriterijų R-02-004procesus, užtikrinant galimybę jį pažinti ir saugoti. Dalinai
finansuoti paveldosauginės literatūros leidybos bei nekilnojamojo 01-08
kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektus
Dalinis paveldosauginės literatūros leidybos ir nekilnojamojo kultūros
paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų bei projektų,
susijusių su Lietuvos kultūros vertybių užsienyje paieška, finansavimas
(proc. nuo gautų paraiškų) (atitinka KM strateginio veiklos plano
kriterijų P-02-004-01-01-09)

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Mindaugas Žolynas, Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė
3

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Mindaugas Žolynas

I - II

50

Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

I - IV

35

02.004.01.01.09 Priemonė: Vykdyti Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009–2017 metų programą

02.004.01.02

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma Grigaitienė,
Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyresnioji specialistė Rugilė
Balkaitė, Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

Koordinuoti Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo Dayvauta posėdžiuose, sirtuose programos įgyvendinimo klausimams
600 metų jubiliejaus minėjimo 2009–2017 metų programos
(posėdžių skaičius)
įgyvendinimą

3

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma Grigaitienė,
Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyresnioji specialistė Rugilė
Balkaitė

I - IV

Rengti teisės aktus dėl Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės Parengta teisės aktų projektų
įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009–2017 metų
programos įgyvendinimo

1

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma Grigaitienė,
Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyresnioji specialistė Rugilė
Balkaitė

I - IV

Vykdyti Žemaičių Krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 Tvarkoma objektų, įtrauktų į Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės
metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 m. programos, patvirtintos įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 10 d.
(vnt.) (atitinka KM strateginio veiklos plano kriterijų R-02-004-01-04)
nutarimu Nr. 940, pirmojo etapo (2009-2011 m.) priemones

1

Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė

II - IV

Uždavinys: Siekti pagerinti kultūros paveldo apskaitą bei stebėseną, išsaugoti kultūros paveldą Kultūros ministerijai pavaldžių institucijų prižiūrimose saugomose teritorijose
P-02-004-01-02-01 Parengtų reglamentavimo dokumentų, projektų ir
teritorijų planavimo dokumentų skaičius

2

P-02-004-01-02-02 Atliktų tyrimų ir stebėsenos programų skaičius

6

02.004.01.02.01 Priemonė: Vykdyti viešojo administravimo funkcijas saugomose teritorijose ir atlikti saugomų teritorijų tyrimus bei stebėseną, tvarkybą bei pažinimo
sklaidą

Parengtų teisės aktų projektų skaičius
Parengti Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos
kriterijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150, pakeitimo
projektą. Aprašo keitimo tikslas – aiškiau reglamentuoti kultūros
paveldo vietovių vertingųjų savybių ir jų reikšmingumo
nustatymą

7

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Gintaras
Džiovėnas, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktorė
Audronė Kasperavičienė, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos
direktorius Gintaras Abaravičius, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato
direkcijos direktorius Saulius Vadišis
Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Gintaras Džiovėnas

II

Parengti Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus
apsaugos reglamento patvirtinto kultūros ministro 2003 m.
lapkričio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-436, pakeitimo projektą

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Gintaras Džiovėnas

III

Parengti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos nuostatų,
patvirtintų kultūros ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr.
ĮV-260, pakeitimo projektą

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Gintaras Džiovėnas

III

Parengti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos
nuostatų, patvirtintų kultūros ministro 2004 m. birželio 30 d.
įsakymu Nr. ĮV-171, pakeitimo projektą

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Gintaras Džiovėnas

IV

Parengti Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos
nuostatų, patvirtintų kultūros ministro 2002 m. gruodžio 11 d.
įsakymu Nr. 461, pakeitimo projektą

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Gintaras Džiovėnas

IV

Parengti Kultūros paveldo vietovių stebėsenos taisyklių projektą

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Gintaras Džiovėnas

IV

Koordinuoti Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo
schemos pakeitimo projekto rengimą ir parengti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Trakų istorinio
nacionalinio parko planavimo schemos pakeitimo“ projektą

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Gintaras Džiovėnas

II

Surengti specialistų ir visuomenės susitikimus -diskusijas
temomis: „Kultūros paveldo vietovių apsaugos problemos“ ir
„Kultūros ministerijos koordinuojamos saugomos teritorijos“

Surengtų posėdžių ir pasitarimų skaičius

5

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Gintaras Džiovėnas

II

Dalyvauti Lietuvos Respublikos Seime sudarytos darbo grupės,
rengiančios Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo
pakeitimo projektą, darbe

Darbo grupių, kurių darbe dalyvauta skaičius

3

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Gintaras Džiovėnas

I - III

Dalyvauti aplinkos ministro 2007 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. D1147 sudarytos darbo grupės, rengiančios Lietuvos Respublikos
architektūros įstatymo projektą, darbe

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Gintaras Džiovėnas

I - IV

Dalyvauti Trakų Vokės dvaro ansamblio pritaikymo ir
administravimo modelio parengimo darbo grupės darbe

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Gintaras Džiovėnas

I - IV

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Gintaras Džiovėnas

I - IV

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktorė Audronė
Kasperavičienė

I - IV

Pagal kompetenciją koordinuoti saugomų teritorijų apsaugą ir
teritorijų planavimą

Vykdant viešojo admnistravimo funkcijas parengtų raštų skaičius

Rengti ir teikti specialiasias sąlygas ir išvadas fiziniams bei
Vykdant viešojo administravimo funkcijas parengtų raštų skaičius
juridiniams asmenims, rengiantiems teritorijų planavimo
dokumentų ir statybos darbų projektinę dokumentaciją bei derinti
ją teisės aktų nustatyta tvarka

100
990, iš jų:

130

800
Tvarkyti ir prižiūrėti rezervato teritoriją:

Tvarkytos teritorijos plotas, ha

Tvarkyti ir prižiūrėti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio
rezervato teritoriją

40

Tvarkyti ir prižiūrėti Trakų nacionalinio parko teritorijos
Tvarkyti ir prižiūrėti Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato
teritoriją
Tvarkyti paveldo objektus

Organizuoti ekskursijas

60
1867,2,
iš jų:

1632,8
194,4
Tvarkytų paveldo objektų skaičius

Organizuotų ekskursijų skaičius

2
0

Surengtų kultūrinių, edukacinių, pažintinių renginių skaičius

Parengti ir publikuoti švietėjiško pobūdžio bei mokslinius
straipsnius ir pranešimus

Vykdant muziejinę funkciją aptarnauti lankytojus

Išleistų leidinių skaičius

Publikacijų spaudoje skaičius

Eksploatuoti patikėjimo teise valdomus pastatus, užtikrinti jų
fizinę apsaugą bei vykdyti pastatų inžinierinių sistemų techninę

Eksploatuojamų pastatų, valdomų patikėjimo teise bendras plotas, m
kv.

I - IV

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktorius Gintaras Abaravičius
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Saulius Vadišis

I - IV
I - IV

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktorė Audronė
Kasperavičienė
I - IV
II - III
I - IV

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktorius Gintaras Abaravičius
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Saulius Vadišis
I - IV

12
15
6, iš jų:
3

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktorius Gintaras Abaravičius
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Saulius Vadišis

I - IV
I - IV

2
1
26, iš jų:

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktorius Gintaras Abaravičius
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Saulius Vadišis

12
4
35, iš jų:
0

Vykdant muziejinę funkciją konservuoti ir restauruoti eksponatus Vykdant muziejinę funkciją konservuotų ir restauruotų eksponatų
skaičius

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktorė Audronė
Kasperavičienė

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktorė Audronė
Kasperavičienė

10

Vykdant muziejinę funkciją aptarnautų lankytojų skaičius, tūkst. vnt.

I - IV

32, iš jų:
5

Leisti leidinius

I - IV

1
Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktorius Gintaras Abaravičius
1
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Saulius Vadišis
242, iš jų:
30
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktorė Audronė
Kasperavičienė
12
200

Rengti kultūrinius, edukacinius, pažintinius renginius

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktorius Gintaras Abaravičius
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Saulius Vadišis

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktorė Audronė
Kasperavičienė
I - IV
III - IV

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktorė Audronė
Kasperavičienė
Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktorius Gintaras Abaravičius
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Saulius Vadišis

I - IV
III - IV

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktorė Audronė
Kasperavičienė

0

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktorius Gintaras Abaravičius

35

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Saulius Vadišis

I - IV

76, iš jų:
0

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktorė Audronė
Kasperavičienė

0
76

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktorius Gintaras Abaravičius
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Saulius Vadišis

11227, iš jų:

I - IV

fizinę apsaugą bei vykdyti pastatų inžinierinių sistemų techninę
priežiūrą, vystyti įstaigos materialinę techninę bazę

kv.

0

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktorė Audronė
Kasperavičienė

7917
3310
02.004.01.02.03 Priemonė: Įgyvendinti Lietuvoje ratifikuotas UNESCO ir Europos konvencijas, užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių materialaus ir nematerialaus
kultūros paveldo apsaugą, dermę

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktorius Gintaras Abaravičius
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Saulius Vadišis
Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma Grigaitienė,
Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausieji specialistai
Mindaugas Žolynas, Gintaras Džiovėnas, vyresnioji specialistė Rugilė Balkaitė

I - IV
I - IV

Dalyvauti Europos kultūros paveldo vadovų forume (EHHF),
Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose, skirtuose kultūros paveldo
pasitarime dėl Europos paveldo ženklo (EHL), UNESCO
apsaugos klausimams (renginių skaičius)
nelegaliai išvežtų kultūros vertybių sugrąžinimo komiteto
posėdžiuose, UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluotų
konfliktų metu komiteto posėdžiuose, Europos Komisijos kultūros
objektų eksporto komiteto posėdžiuose

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma Grigaitienė,
Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausieji specialistai
Mindaugas Žolynas, Gintaras Džiovėnas, vyresnioji specialistė Rugilė Balkaitė

I - IV

5

02.004.01.03
Uždavinys: Rūpintis Lietuvos kultūros paveldu užsienyje
02.004.01.03.08 Priemonė: Pakeisti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos programos „Paveldo, istorinės ir kultūrinės atminties išsaugojimas“ priemonės „Vykdyti Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Lietuvai reikšmingo užsienyje esančio kultūros paveldo apskaitą bei sklaidą, užtikrinti Lietuvai reikšmingo užsienyje esančio kultūros paveldo paieškos Mindaugas Žolynas
projektų įgyvendinimą ir vykdyti kultūros paveldo ekspertų mainus“ projektų dalinio finansavimo taisykles
Parengti teisės akto dėl Lietuvai reikšmingo užsienyje esančio
kultūros paveldo paieškos projektų dalinio finansavimo taisyklių
projektą

Parengta teisės aktų projektų

1

02.004.01.03.12 Priemonė: Įrengti paminklines lentas, prižiūrėti Lietuvai reikšmingą nekilnojamąjį kultūros paveldą, esantį užsienyje
Konsultuoti Užsienio reikalų ministeriją dėl Lietuvai reikšmingo
nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio užsienyje, priežiūros

Posėdžių skaičius

02.004.02

02.004.02.01

Tikslas: Išsaugoti ir populiarinti muziejuose saugojamas kultūros paveldo vertybes
R-02-004-02-01 Atnaujintų nuolatinių ekspozicijų respublikiniuose
muziejuose skaičius

1

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Mindaugas Žolynas

I - IV

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Mindaugas Žolynas
3

15

R-02-004-02-02 Surengtų laikinų parodų skaičius

124

R-02-004-02-03 Virtualių parodų skaičius

51

R-02-004-02-04 Nacionalinių ir respublikinių muziejų ir jų padalinių,
atitinkančių saugumo reikalavimus, dalis (proc.)

65

Uždavinys: Gerinti muziejų veiklos efektyvumą ir kokybę
P-02-004-02-01-01 Muziejuose saugomų eksponatų skaičius (tūkst.)

1537

P-02-004-02-01-02 Suskaitmenintų muziejinių vertybių skaičius
P-02-004-02-01-03 Muziejų ekspozicijose pristatomų eksponatų
skaičius (tūkst.)

16850
64,8

P-02-004-02-01-04 Finansuotų muziejinės veiklos ir muziejinių
vertybių restauravimo projektų skaičius

0

P-02-004-02-01-05 Restauruotų/ konservuotų eksponatų skaičius
P-02-004-02-01-06 Finansuotų muziejinių vertybių įsigijimo projektų
skaičius
P-02-004-02-01-07 Muziejų įsigytų eksponatų skaičius

IV

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Mindaugas Žolynas

02.004.01.03.15 Priemonė: Organizuoti informacinių leidinių leidybą apie Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, esantį užsienyje
Dalyvauti vykdant informacinių leidinių apie Lietuvai reikšmingo Dalyvauta informacinių leidinių projektų atrankos komisijos
kultūros paveldo, esančio užsienyje, projektų atranką leidybai
posėdžiuose (posėdžių skaičius)

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Mindaugas Žolynas

5128
0
18390

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Mindaugas Žolynas

I - II

P-02-004-02-01-08 Finansuotų nacionalinių ir respublikinių muziejų ir
jų padalinių apsaugos projektų skaičius

0

P-02-004-02-01-09 Atestuotų kilnojamųjų kultūros vertybių
restauratorių skaičius

50

02.004.02.01.01 Priemonė: Užtikrinti muziejų rinkinių saugojimą ir populiarinimą

Parengti du muziejų srities teisės aktų pakeitimo projektus

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Rūta
Pileckaitė, Irena Kezienė, Jolanta Kaznauskaitė, Lietuvos jūrų muziejaus
direktorė Olga Žalienė, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktorė
Regina Lopienė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona
Ruseckaitė, Šiaulių "Aušros" muziejaus direktorius Raimundas Balza, Žemaičių
vyskupystės muziejaus direktorius Antanas Ivinskis, Lietuvos aviacijos muziejaus
direktorius Remigijus Jankauskas, Kauno IX forto muziejaus direktorė Jūratė
Zakaitė, Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė Violeta Reipaitė, Trakų
istorijos muziejaus direktorius Virginijus Poviliūnas, Valstybinio Vilniaus Gaono
žydų muziejaus direktorius Jaša Markas Zingeris, Lietuvos etnokosmologijos
muziejaus direktorius dr. Gunaras Kakaras, Lietuvos švietimo istorijos muziejaus
direktorė Živilė Jakaitė
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Irena Kezienė,
Rūta Pileckaitė

I - IV

Parengti nacionalinių bei respublikinų muziejų statutų pakeitimo
projektus

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Rūta
Pileckaitė, Irena Kezienė, Jolanta Kaznauskaitė

I - IV

Vykdyti Katalikų bažnyčios nuosavybės teisės į kilnojamąsias
kultūros vertybes atkūrimą

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Irena Kezienė

I - IV

Parengta teisės aktų (jų pakeitimų) ir planavimo dokumentų projektų

7

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Muziejų metų programą

Darbo grupės programai rengti posėdžių skaičius

2

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Rūta
Pileckaitė, Irena Kezienė, Jolanta Kaznauskaitė

I - IV

Vykdyti respublikinių muziejų veiklos priežiūrą ir kontrolę

Muziejų tarybų posėdžių skaičius

17

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Rūta
Pileckaitė, Irena Kezienė, Jolanta Kaznauskaitė

I - IV

Rinkti, sisteminti, analizuoti ir skelbti Lietuvos muziejų 2010
metų veiklos statistinius duomenis
Įsigyti eksponatus

Paskelbtų statistikos suvestinių skaičius

1

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Irena Kezienė

IV

Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktorė Regina Lopienė
Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė
Šiaulių "Aušros" muziejaus direktorius Raimundas Balza
Žemaičių vyskupystės muziejaus direktorius Antanas Ivinskis
Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius Remigijus Jankauskas
Kauno IX forto muziejaus direktorė Jūratė Zakaitė
Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė Violeta Reipaitė
Trakų istorijos muziejaus direktorius Virginijus Poviliūnas
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorius Jaša Markas Zingeris
Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktorius dr. Gunaras Kakaras
Lietuvos švietimo istorijos muziejaus direktorė Živilė Jakaitė

I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
II - III
II - III
I - IV

Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktorė Regina Lopienė
Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė
Šiaulių "Aušros" muziejaus direktorius Raimundas Balza
Žemaičių vyskupystės muziejaus direktorius Antanas Ivinskis
Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius Remigijus Jankauskas

IV
I - IV
I - IV
II - III
I - III

Atnaujinti nuolatines ekspozijas

Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.)

Atnaujintų nuolatinių ekspozicijų skaičius

24840, iš jų:
400
3000
5000
2395
1000
500
915
150
10000
640
50
790
21, iš jų:
0
1
1
6
1
1

Surengti parodas iš muziejaus rinkinių

Išleisti leidinius apie muziejaus rinkinius

Rengti virtualias parodas

Vykdyti edukacinę veiklą

Surengtų parodų iš muziejaus rinkinių skaičius

Išleistų leidinių apie muziejaus rinkinius skaičius

Surengtų virtualių parodų skaičius

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius

2
3
1
2
1
2
94, iš jų:
15
5
25
11
6
9
5
10
1
1
1
5
45, iš jų:
7
1
0
19
1
1
0
0
3
10
1
2
103, iš jų:
5
1
20
6
4
2
2
3
53
1
3
3
1801, iš jų:

Kauno IX forto muziejaus direktorė Jūratė Zakaitė
Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė Violeta Reipaitė
Trakų istorijos muziejaus direktorius Virginijus Poviliūnas
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorius Jaša Markas Zingeris
Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktorius dr. Gunaras Kakaras
Lietuvos švietimo istorijos muziejaus direktorė Živilė Jakaitė

I - III
I - IV
I - IV
II - III
I - IV
III - IV

Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktorė Regina Lopienė
Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė
Šiaulių "Aušros" muziejaus direktorius Raimundas Balza
Žemaičių vyskupystės muziejaus direktorius Antanas Ivinskis
Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius Remigijus Jankauskas
Kauno IX forto muziejaus direktorė Jūratė Zakaitė
Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė Violeta Reipaitė
Trakų istorijos muziejaus direktorius Virginijus Poviliūnas
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorius Jaša Markas Zingeris
Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktorius dr. Gunaras Kakaras
Lietuvos švietimo istorijos muziejaus direktorė Živilė Jakaitė

I - IV
II - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - III
I - IV
II
II- III
I - IV
I - IV

Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktorė Regina Lopienė
Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė
Šiaulių "Aušros" muziejaus direktorius Raimundas Balza
Žemaičių vyskupystės muziejaus direktorius Antanas Ivinskis
Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius Remigijus Jankauskas
Kauno IX forto muziejaus direktorė Jūratė Zakaitė
Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė Violeta Reipaitė
Trakų istorijos muziejaus direktorius Virginijus Poviliūnas
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorius Jaša Markas Zingeris
Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktorius dr. Gunaras Kakaras
Lietuvos švietimo istorijos muziejaus direktorė Živilė Jakaitė

I - IV
I - IV

Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktorė Regina Lopienė
Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė
Šiaulių "Aušros" muziejaus direktorius Raimundas Balza
Žemaičių vyskupystės muziejaus direktorius Antanas Ivinskis
Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius Remigijus Jankauskas
Kauno IX forto muziejaus direktorė Jūratė Zakaitė
Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė Violeta Reipaitė
Trakų istorijos muziejaus direktorius Virginijus Poviliūnas
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorius Jaša Markas Zingeris
Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktorius dr. Gunaras Kakaras
Lietuvos švietimo istorijos muziejaus direktorė Živilė Jakaitė

I - IV
III - IV
I - IV

I - IV
I - IV
I - IV
II - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV

128
220
340
465
150
80
70
0
25
8
15
300
02.004.03

02.004.03.01

Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktorė Regina Lopienė
Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė
Šiaulių "Aušros" muziejaus direktorius Raimundas Balza
Žemaičių vyskupystės muziejaus direktorius Antanas Ivinskis
Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius Remigijus Jankauskas
Kauno IX forto muziejaus direktorė Jūratė Zakaitė
Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė Violeta Reipaitė
Trakų istorijos muziejaus direktorius Virginijus Poviliūnas
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorius Jaša Markas Zingeris
Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktorius dr. Gunaras Kakaras
Lietuvos švietimo istorijos muziejaus direktorė Živilė Jakaitė

I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV

Tikslas: Išsaugoti istorinę ir kultūrinę atmintį
R-02-004-03-01 Švenčių, atmintinų dienų, istorinių datų ir
nusipelniusių asmenybių jubiliejų minėjimuose dalyvavusių žmonių
skaičius (tūkst.)

60

R-02-004-03-02 Įgyvendintų lituanistikos tradicijų ir paveldo
išsaugojimo ir sklaidos projektų skaičius

10

Uždavinys: Užtikrinti Švenčių, atmintinų dienų, istorinių datų minėjimą, istorinių įvykių atminties išsaugojimą pagal LRV programos nuostatas - tvarka proginėms programos
P-02-004-03-01-01 Švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimų
7
programų skaičius
P-02-004-03-01-02 Valstybės kino metraščiui sukurtų filmų skaičius
P-02-004-03-01-03 Įgyvendintų televizinių kūrybinės dokumentikos
filmų ir (ar) serialų skaičius

5
1

02.004.03.01.01 Priemonė: Organizuoti ir užtikrinti Švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimo renginių įgyvendinimą
Organizuoti Sausio 13-osios minėjimą

Organizuotų Švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimų
skaičius

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė, Programų skyriaus vyriausioji specialistė
Vilija Vyšniauskienė
6

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė

Organizuoti Vasario 16-osios minėjimą
Organizuoti Kovo 11-osios minėjimą
Organizuoti Gedulo ir vilties dienos minėjimą
Organizuoti Valstybės dienos minėjimą
Organizuoti Lietuvos vėliavos dienos minėjimą
02.004.03.01.02 Priemonė: Užtikrinti Valstybės kino metraščio gamybos tęstinumą

Programų skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Vyšniauskienė
Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė
Programų skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Vyšniauskienė
Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė
Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė
Programų skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Silickaitė

Užtikrinti filmo "Valstybė. Dabartis ir ateitis" finansavimą
Finansuotų filmų skaičius
4
Užtikrinti filmo "2011m. istoriniai įvykiai ir datos" finansavimą
Užtikrinti filmo "Savivalda" finansavimą
Užtikrinti filmo "Krepšinis" finansavimą
02.004.03.01.03 Priemonė: Finansuoti televizinių kūrybinės dokumentikos filmų ir (ar) serialų aktualiomis Lietuvos istorijos ir kultūros temomis kūrimą
Užtikrinti dalinį kūrybinės dokumentikos filmo "Česlovo Milošo Gavusių finansavimą sukurtų televizinių kūrybinės dokumentikos filmų
1
amžius" sukūrimo finansavimą
skaičius
02.004.03.01.04 Priemonė: Surengti iškilmingą holokausto aukų pagerbimo ceremoniją Aukštųjų Panerių memoriale ir atminimo vakarą-koncertą Vilniaus „Lėlės“ teatre
(buvusiame Vilniaus geto teatre)

Programų skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Silickaitė
Programų skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Silickaitė
Programų skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Silickaitė
Programų skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Silickaitė
Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Irma Pužauskaitė
Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Irma Pužauskaitė

Organizuoti viešuosius pirkimus (konkursą) holokausto aukų
pagerbimo ceremonijai parengti

Atliktų viešųjų pirkimų skaičius

1

I
I
I
II
III
IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė, Programų skyriaus vyriausioji specialistė
Vilija Vyšniauskienė
Programų skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Vyšniauskienė

III

Organizuoti ir koordinuoti valstybės institucijų dalyvavimą
holokausto aukų pagerbimo ceremonijoje Aukštųjų Panerių
memoriale

Pasitarimų dėl holokausto aukų pagerbimo ceremonijos Aukštųjų
Panerių memoriale skaičius

5

Programų skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Vyšniauskienė

III

Skirti dalinį finansavimą holokausto aukų atminimo vakarui koncertui "Lėlės" teatre

Posėdžių skaičius
Skirto dalinio finansavimo, holokausto aukų atminimo vakarui koncertui "Lėlės" teatre, lėšų suma (tūkst. Lt.)

1
28,2

Programų skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Vyšniauskienė

III

Organizuoti ir koordinuoti Izraelio Vilniaus žydų asociacijos
"Gyvųjų maršas 2011" holokausto aukų atminimo ceremoniją
Aukštųjų Panerių memoriale

Pasitarimų dėl Izraelio Vilniaus žydų asociacijos "Gyvųjų maršas
2011" holokausto aukų atminimo ceremonijos Aukštųjų Panerių
memoriale skaičius

2

Programų skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Vyšniauskienė

II

02.004.03.01.05 Priemonė: Surengti teatralizuotą minėjimą Vilniaus geto aukų aikštėje, transliuoti jį tiesiogiai internetu ir per Lietuvos bei užsienio šalių televizijas
Skirti dalinį finansavimą teatralizuotam minėjimui Vilniaus geto
aukų aukštėje

Skirtų lėšų panaudojimas, proc.

100

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė, Programų skyriaus vyriausioji specialistė
Vilija Vyšniauskienė
Programų skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Vyšniauskienė

III

02.004.03.01.06 Priemonė: Surengti Holokausto aukų atminimo dienos minėjimą Jad Vašemo muziejuje (Izraelis) ir Holokausto muziejuje Vašingtone (JAV), taip pat
Lietuvos ir Izraelio istorikų forumą Jad Vašemo muziejuje

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorius Jaša Markas Zingeris

I–IV

02.004.03.01.07 Priemonė: Parengti Panerių memorialo kompleksinio sutvarkymo koncepciją, apimančią Panerių memorialo pritaikymo Holokausto ir masinių žudynių
muziejui po atviru dangumi projektą, bendradarbiaujant su Jad Vašemo muziejumi ir Holokausto muziejumi Vašingtone

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorius Jaša Markas Zingeris

I–IV

02.004.03.01.08 Priemonė: Parengti paminklo Pasaulio tautų teisuoliams Kaune statybos projektą ir jį pastatyti
02.004.03.01.09 Priemonė: Atidengti paminklinę lentą Pasaulio tautų teisuoliui Antonui Šmidui (Anton Schmid) Antakalnio kapinėse Vilniuje

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorius Jaša Markas Zingeris
Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė

I–IV

Organizuoti viešuosius pirkimus (konkursą) paminklinės lentos Organizuotų viešųjų pirkimų skaičius
Pasaulio tautų teisuoliui Antonui Šmidui atidengimo ceremonijai
parengti

1

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė

III

Koordinuoti valstybės institucijų dalyvavimą paminklinės lentos Pasitarimų dėl paminklinės lentos Pasaulio tautų teisuoliui Antonui
Pasaulio tautų teisuoliui Antonui Šmidui atidengimo ceremonijoje Šmidui atidengimo ceremonijos Antakalnio kapinėse Vilniuje skaičius
Antakalnio kapinėse Vilniuje

3

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė

III

02.004.03.01.10 Priemonė: Pasiūlyti savivaldybių taryboms svarstyti galimybę miestelių viešąsias erdves pavadinti Pasaulio tautų teisuolių, iškilių žydų tautybės asmenų Saugomų teritorijų ir paveldo skyriaus vyresnioji specialistė Rugilė Balkaitė
(Abraomo Suckeverio, Mato Strašūno, Onos Šimaitės, Sofijos Binkienės ir kitų) vardais
Parengti ir pateikti savivaldybių taryboms pasiūlymą svarstyti
galimybę miestelių viešąsias erdves pavadinti Pasaulio tautų
teisuolių, iškilių žydų tautybės asmenų vardais

Parengtų ir pateiktų pasiūlymų skaičius

1

02.004.03.01.11 Priemonė: Suorganizuoti holokaustą išgyvenusio tapytojo litvako Samuelio Bako darbų apie istorinį Vilnių perdavimą Lietuvai ir užtikrinti tinkamą jų
saugojimą, parengti Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus patalpų Pylimo g. 4 rekonstrukcijos darbų investicinį projektą – numatyti galimybę
pritaikyti muziejaus patalpas Samuelio Bako darbų ekspozicijai
Suorganizuoti holokaustą išgyvenusio tapytojo litvako Samuelio
Bako darbų apie istorinį Vilnių perėmimą ilgalaikio depozito
sąlygomis ir užtikrinti tinkamą jų saugojimą

Perimti ir tinkamai saugomi Samuelio Bako darbai

Vykdyti Samuelio Bako darbų perdavimo Lietuvai stebėseną

Pasitarimų dėl Samuelio Bako darbų perdavimo Lietuvai skaičius

Vykdyti projekto dėl Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Investicinio projekto parengimas
rekonstrukcijos pritaikant muziejaus patalpas Samuelio Bako
darbų ekspozicijai stebėseną

III

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorius Jaša Markas Zingeris,
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Pileckaitė,
Finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja Veronika Virganavičiūtė
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorius Jaša Markas Zingeris

I - IV

2

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Pileckaitė

I - IV

1

Finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja Veronika Virganavičiūtė

02.004.03.01.12 Priemonė: Surengti Samuelio Bako darbų apie istorinį Vilnių parodą

Eksponuoti Samuelio Bako darbus Valstybinio Vilniaus Gaono
žydų muziejuje
Vykdyti parodos organizavimo stebėseną

Saugomų teritorijų ir paveldo skyriaus vyresnioji specialistė Rugilė Balkaitė

III - IV

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorius Jaša Markas Zingeris,
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Pileckaitė

Eksponuotų Samuelio Bako darbų skaičius

20

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus vadovas

I - IV

Pasitarimų dėl porodos organizavimo skaičius

2

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Pileckaitė

I - IV

02.004.03.01.13 Priemonė: Įrengti ekspoziciją apie holokaustą Genocido aukų muziejuje (Aukų g. 2A, Vilniuje) ir Kauno IX forto muziejuje

Vykdyti pasirengimo ekspozicijų įrengimui stebėseną

02.004.03.02

Pasitarimų dėl ekspozicijų įrengimo skaičius

Įrengti ekspoziciją apie holokaustą Kauno IX forto muziejuje
Įrengtų ekspozicijų skaičius
Uždavinys: Užtikrinti Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių atminimo išsaugojimą
P-02-004-03-02-01 Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių
asmenybių minėjimų programų skaičius

Kauno IX forto muziejaus direktorė Jūratė Zakaitė, Saugomų teritorijų ir paveldo
skyriaus vyresnioji specialistė Rugilė Balkaitė, Informacinės visuomenės plėtros
skyriaus vyriausioji specialistė Irena Kezienė
2

Saugomų teritorijų ir paveldo skyriaus vyresnioji specialistė Rugilė Balkaitė,
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Irena Kezienė

I - IV

1

Kauno IX forto muziejaus direktorė Jūratė Zakaitė

I - IV

10

02.004.03.02.01 Priemonė: Užtikrinti Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių jubiliejų minėjimo renginių įgyvendinimą
Dalinai finansuoti dailininko J. Vienažinskio 125-ųjų gimimo
Minėjimo renginių skaičius
metinių minėjimo renginius

6

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė
Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė

IV

02.004.03.02.02 Priemonė: Užtikrinti Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų atminimo įamžinimą
Sutvarkyti Prezidento A.M.Brazausko kapavietę ir pastatyti
Sutvarkyta Prezidento A.M.Brazausko kapavietė
skulptūrinę kompoziciją

1

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė
Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė

I - II

1

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė

II

1

Programų skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Vyšniauskienė
Programų skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Vyšniauskienė

Organizuoti pirmojo atkurto nepriklausomos Lietuvos valstybės
Prezidento A.M. Brazausko mirties metinių minėjimą

Orhanizuotų minėjimų skaičius

02.004.03.02.03 Priemonė: Įgyvendinti M.K.Čiurlionio 100-ųjų mirties metinių minėjimo programą
Įgyvendinta M.K.Čiurlionio 100-ųjų mirties metinių minėjimo programa
Koordinuoti ir administruoti M.K.Čiurlionio 100-ųjų mirties
metinių minėjimo programos įgyvendinimą, vykdyti programos
įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę
02.004.03.02.04 Priemonė: Įgyvendinti Beatričės Grincevičiūtės 100-ųjų gimimo metinių minėjimo 2011 metais priemonių planą
Koordinuoti ir administruoti Beatričės Grincevičiūtės 100-ųjų
gimimo metinių minėjimo 2011 metais priemonių plano
įgyvendinimą, vykdyti plano įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę

Beatričės Grincevičiūtės 100-ųjų gimimo metinių minėjimo 2011 metais
priemonių plano įgyvendinimas, proc. nuo planuotų renginių skaičiaus

Programų skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Vyšniauskienė
100

02.004.03.02.05 Priemonė: Įgyvendinti Česlovo Milošo 100-ųjų gimimo metinių minėjimo priemonių planą
Skirti dalinį finansavimą ir koordinuoti Česlovo Milošo 100-ųjų
gimimo metinių minėjimą

Įgyvendintas Česlovo Milošo 100-ųjų gimimo metinių minėjimo
priemonių planas

Uždavinys: Skatinti visuomenės pastangas įprasminti lituanistikos paveldą
P-02-004-03-03-01 Surengtų renginių skaičius
P-02-004-03-03-02 Išleistų leidinių skaičius
P-02-004-03-03-03 Paminklinių vertybių grąžinimo, kūrimo ir
pristatymo projektų skaičius

Finansuoti Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių
minėjimo 2010-2014 metų programos įgyvendinimą

Surengtų Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo
projektų skaičius

I - IV

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė

I - III

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė

I - III

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė, Programų skyriaus vyriausioji specialistė
Vilija Vyšniauskienė
Programų skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Vyšniauskienė
Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė
Programų skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Vyšniauskienė
Programų skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Vyšniauskienė
Programų skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Vyšniauskienė
Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė
Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė, Programų skyriaus vyriausioji specialistė
Vilija Vyšniauskienė

I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
IV

Programų skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Vyšniauskienė

I - IV

2
10
2

02.004.03.03.01 Priemonė: Užtikrinti lituanistikos paveldo įprasminimo projektų įgyvendinimą
Surengti parodą, skirtą Rainių tragedijos 70-mečiui
Surengtų renginių skaičius
Surengti Kalbos vakarą
Surengti Spaudos pusryčius
Išleisti 2 leidinius
Išleistų leidinių skaičius
Paminklinio ženklo popiežiui Jonui Pauliui II atminti sukūrimas Sukurta atminimo ženklų
Įteikti Kalbos premiją
Įteiktų premijų skaičius
02.004.03.03.02 Priemonė: Įgyvendinti Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo 2010-2014 metų programą

Programų skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Vyšniauskienė

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė
100

Organizuoti viešuosius pirkimus projekto "Česlovui Milošui 100"
įgyvendinimui (videoklipo gamybai, reklamos transliacijai,
reprezentacinėms išlaidoms)
02.004.03.03

I - IV

3

2
1
2

12

Koordinuoti Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių
minėjimo 2010-2014 metų programos įgyvendinimą
02.004.04

02.004.04.01

Tikslas: Kontroliuoti valstybinės kalbos vartojimą ir jo taisyklingumą
R-02-004-04-01 Bendrinės kalbos normų pažeidimų (gramatikos,
žodyno, rašybos, skyrybos klaidų) mažėjimas radijo ir televizijos
laidose, spaudos leidiniuose, interneto svetainėse (proc.)

2

Uždavinys: Užtikrinti teisinę ir administracinę valstybinės
kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę

P-02-004-04-01-01 Patikrinta televizijos ir radijo laidų
P-02-004-04-01-02 Patikrinta spaudos leidinių
P-02-004-04-01-03 Patikrinta interneto svetainių
P-02-004-04-01-04 Straipsnių, kuriuose analizuojamos kalbos klaidos,
skaičius
02.004.04.01.01 Priemonė: Tikrinti, ar laikomasi įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimą

130
100
66
31
Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, Valstybinės kalbos inspekcijos
viršininkas Donatas Smalinskas

Vykdyti Valstybinės kalbos inspekcijos veiklos stebėseną

Įvertinta Valstybinės kalbos inspekcijos veiklos metinė ataskaita

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

I - IV

Tikrinti visuomenės informavimo priemonių kalbą

Patikrintų visuomenės informavimo priemonių skaičius

196

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas

I - IV

Tikrinti įmones ir įstaigas

Patikrintų įmonių ir įstaigų skaičius
Patikrintų televizijos reklamos valandų skaičius
Parengtų ir per Lietuvos radiją transliuojamų Inspekcijos informacijų
skaičius

30
160
30

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas

I - IV

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas

I - IV

Parengtų testų visuomenei „Kalbos pulsas“ skaičius
Parengtų reklamos kalbos apžvalgų skaičius
Konsultuotų savivaldybių kalbos tvarkytojų skaičius
Parengtų teisės aktų projektų skaičius

150
12
60
5

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas

I - IV

Teikti informaciją visuomenei

Rengti teisės aktų projektus.

1

Programos,
tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas
3.003
03.003.01

03.003.01.01

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

VISUOMENĖS INFORMACINIS APRŪPINIMAS IR VIEŠOSIOS INFORMACIJOS SKLAIDA
Tikslas: Siekti vartotojams teikiamų paslaugų bibliotekose geros kokybės
R-03-003-01-01 Viešųjų bibliotekų lankytojų skaičius (tūkst.)
R-03-003-01-02 Virtualių apsilankymų bibliotekose skaičius (tūkst.)

10600
4000

R-03-003-01-03 Sukaupta dokumentų viešosiose bibliotekose
(dokumentų vnt. 1000 gyventojų)

6110

R-03-003-01-04 Kompiuterizuotų viešųjų bibliotekų dalis (proc.)
R-03-003-01-05 Vieningos kultūros paveldo informacinės sistemos
vartotojų peržiūrėtų suskaitmenintų objektų skaičius (tūkst.)

90
150

P-03-003-01-01-01 Įsigytų naujų dokumentų viešosiose bibliotekose
skaičius (dokumentų vnt. 1000 gyventojų)

26

P-03-003-01-01-02 Centralizuotai prenumeruojamų duomenų bazių
skaičius
P-03-003-01-01-03 Lankytojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų su
prieiga prie interneto skaičius viešosiose bibliotekose

5

Uždavinys: Gerinti informacijos bibliotekose prieinamumą

P-03-003-01-01-04 Apmokytų bibliotekininkų skaičius
P-03-003-01-01-05 Suskaitmenintų dokumentų puslapių skaičius
(tūkst.)
03.003.01.01.01 Priemonė: Atnaujinti bibliotekų fondus, integruoti bibliotekas į tarptautinius informacinius tinklus

6000
1000
645
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Erika
Buivydienė, Ramunė Petuchovaitė

Parengti teisės aktų dėl viešųjų bibliotekų finansavimo valstybės
biudžeto lėšomis projektus

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų bibliotekoms naujų dokumentų
įsigijimui, panaudojimas (proc.)

100

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Erika
Buivydienė, Ramunė Petuchovaitė

I - IV

Finansuoti centralizuotą duomenų bazių prenumeratą viešosiose
bibliotekose

Skirtų lėšų suma

420

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Erika
Buivydienė, Ramunė Petuchovaitė

I - IV

Finansuoti naujų dokumentų įsigijimą apskričių viešosiose
bibliotekose

Skirtų lėšų suma

293

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Erika
Buivydienė, Ramunė Petuchovaitė

I - IV

Finansuoti naujų dokumentų įsigijimą savivaldybių viešosiose
bibliotekose

Skirtų lėšų suma

2553,5

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Erika
Buivydienė, Ramunė Petuchovaitė

I - IV

Pildyti apskričių bibiotekų fondus naujais dokumentais, vykdyti
fondų apskaitą, tvarkymą, priežiūrą ir apsaugą

Įsigytų naujų dokumentų pavadinimų skaičius (per metus):

14800
iš jų:
600

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji bibliotekos direktorius Petras
Zurlys

I - IV

8000

Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Asta Naudžiūnienė

I - IV

4000

Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos direktorius Juozas
Šikšnelis

I - IV

1000
1200

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorė Rūta Žirgulytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė
Rima Maselytė

I - IV
I - IV

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji bibliotekos direktorius Petras
Zurlys

I - IV

Įsigytų naujų dokumentų vienetų skaičius (per metus):

41000
iš jų:
2000

Vykdyti gyventojų aprūpinimo naujais dokumentais viešosiose
bibliotekose stebėseną ir analizę

Parengtų stebėsenos ir analizės rezultatus apibendrinančių dokumentų
skaičius

20000

Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Asta Naudžiūnienė

I - IV

13000

Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos direktorius Juozas
Šikšnelis

I - IV

2100
3900

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorė Rūta Žirgulytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė
Rima Maselytė

I - IV
I - IV

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Erika
Buivydienė, Ramunė Petuchovaitė

I - IV

1

03.003.01.01.02 Priemonė: Vykdyti projektą "Bibliotekos pažangai"

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė
Petuchovaitė

Užtikrinti projekto "Bibliotekos pažangai" įgyvendinimo priežiūrą Projekto "Bibliotekos pažangai" įgyvendinimui skirtų valstybės
ir bendrafinansavimą
biudžeto lėšų panaudojimas (proc.)

100

03.003.01.01.03 Priemonė: Užtikrinti kultūros paveldo skaitmeninimo ir skaitmeninio turinio saugojimo projektų įgyvendinimą ir sklaidą

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė
Petuchovaitė

I - IV

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Erika
Buivydienė

Organizuoti skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos projektų
atrankos konkursą

Organizuotų skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos projektų atrankos
konkursų skaičius

1

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Erika
Buivydienė

I-II

Užtikrinti skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos projektų
finansavimą ir stebėseną

Įgyvendintų skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos projektų skaičius

6

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Erika
Buivydienė

II-IV

03.003.01.01.04 Priemonė: Gerinti informacinių ir kultūros paslaugų kokybę nustatytose apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijose

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Erika
Buivydienė, Ramunė Petuchovaitė

Vykdyti apskričių viešųjų bibliotekų veiklos priežiūrą ir stebėseną Surengtų pasitarimų ir posėdžių su apskričių viešųjų bibliotekų atstovais
6
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Erika
skaičius
Buivydienė, Ramunė Petuchovaitė
Organizuoti gyventojų prieigą prie elektroninių šaltinių duomenų Peržiūrėtų įrašų prenumeruojamose duomenų bazėse skaičius (per
70018,8, iš
jų:
bazėse
metus)
18,8

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji bibliotekos direktorius Petras
Zurlys

I - IV

15000

Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Asta Naudžiūnienė

I - IV

7000

Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos direktorius Juozas
Šikšnelis
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorė Rūta Žirgulytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė
Rima Maselytė

I-IV

23000
25000
Vykdyti metodinę veiklą paskirtoje teritorijoje, organizuoti ir
įgyvendinti projektinę veiklą

Vykdytų projektų, kurių tikslinė grupė yra priskirtoje teritorijoje
veikiančios savivaldybių bibliotekos, skaičius (per metus)

38, iš jų:
7
5

Aptarnauti vartotojus nustatytose apskričių viešųjų bibliotekų
veiklos teritorijose

I - IV

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji bibliotekos direktorius Petras
Zurlys
Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Asta Naudžiūnienė

I - IV
I - IV

I - IV
I - IV

3

Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos direktorius Juozas
Šikšnelis

I-IV

3
20

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorė Rūta Žirgulytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė
Rima Maselytė

I - IV
I - IV

Įvykdytų tarpbibliotekinio sklolinimo užklausų, gautų iš kitų bibliotekų, 2575, iš jų:
skaičius (per metus)
800
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji bibliotekos direktorius Petras
Zurlys
900
Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Asta Naudžiūnienė
75
Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos direktorius Juozas
Šikšnelis
150
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorė Rūta Žirgulytė

I - IV
I - IV
I-IV
I - IV

650
Vykdyti bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimą

Organizuoti IT infrastruktūros priežiūrą, kurti elektronines
paslaugas

Nustatytoje veiklos teritorijoje veikiančių bibliotekų specialistų,
pakėlusių kvalifikaciją, skaičius (per metus)

Virtualių apsilankymų bibliotekoje skaičius (per metus)

1422, iš jų:
172
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji bibliotekos direktorius Petras
Zurlys

I - IV
I-IV

300
300

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorė Rūta Žirgulytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė
Rima Maselytė

I - IV
I - IV

160000

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji bibliotekos direktorius Petras
Zurlys

I - IV

300000
250000

Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Asta Naudžiūnienė
Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos direktorius Juozas
Šikšnelis
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorė Rūta Žirgulytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė
Rima Maselytė

I - IV
I-IV

1191500, iš
jų:

5, iš jų:
1

I - IV

1
1

Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Asta Naudžiūnienė
Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos direktorius Juozas
Šikšnelis

I - IV
I-IV

1
1

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorė Rūta Žirgulytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė
Rima Maselytė
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Erika
Buivydienė

I - IV
I - IV

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Erika
Buivydienė

I-IV

Uždavinys: Kaupti ir dokumentuoti šalies kūrybos produktus, sudaryti sąlygas juos pažinti ir jiems plisti
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Erika
Buivydienė, Ramunė Petuchovaitė

Parengti bibliotekų veiklos ilgalaikės plėtros gaires

Parengta ir patvirtinta Bibliotekų veiklos plėtros programa

1

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Erika
Buivydienė, Ramunė Petuchovaitė

IV

Numatyti bibliotekų plėtros priemones strateginiuose planavimo
dokumentuose

Strateginio planavimo dokumentų, kuriuose numatytos bibliotekų
plėtros priemonės, skaičius

2

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Erika
Buivydienė, Ramunė Petuchovaitė

III–IV

Tikslas: Skatinti lietuvių kalba kuriamos grožinės literatūros bei kitų Lietuvos kultūrai reikšmingų leidinių leidybą, literatūros sklaidą ir skaitymą
R-03-003-02-01 Viešosioms bibliotekoms neatlygintinai perduotų
dalinai finansuotų grožinės literatūros ir kitų Lietuvos kultūrai
reikšmingų leidinių egzempliorių skaičius

03.003.02.01

I - IV
I - IV

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji bibliotekos direktorius Petras
Zurlys

03.003.01.02.01 Priemonė: Parengti ir patvirtinti Bibliotekų veiklos plėtros programą

03.003.02

I - IV

Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Asta Naudžiūnienė
Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos direktorius Juozas
Šikšnelis

03.003.01.01.05 Priemonė: Sukurti kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos sistemą ir nuolat vykdyti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo stebėseną bei
vertinimą
Dalyvauti kuriant ir finansuojant kultūros paveldo skaitmeninimo Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos sistemos kūrimui skirtų
100
stebėsenos sistemą bei vykdant kultūros paveldo skaiteninimo
valstybės biudžeto lėšų panaudojimas (proc.)
vertinimą
03.003.01.02

I - IV

450
200

200000
281500
Efektyviai vykdyti bibliotekos veiklos administravimą ir priežiūrą Parengtas bibliotekos veiklos pertvarkymo 2012-2014 metų planas

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė
Rima Maselytė

12000

Uždavinys: Užtikrinti lietuvių kalba kuriamos grožinės literatūros bei kitų Lietuvos kultūrai reikšmingų leidinių leidybą, skatinti skaitymą visuomenėje

P-03-003-02-01-01 Dalinai finansuotų grožinės literatūros ir kitų
Lietuvos kultūrai reikšmingų leidybos projektų skaičius

93

03.003.02.01.01 Priemonė: Užtikrinti lietuvių kalba kuriamos grožinės literatūros bei kitų Lietuvos kultūrai reikšmingų leidinių leidybos projektų įgyvendinimą
Užtikrinti leidybos projektų dalinį finansavimą
Administruoti sutarčių, sąmatų pildymą ir ataskaitų pateikimą

Dalinai finansuotų grožinės literatūros ir kitų Lietuvos kultūrai
reikšmingų leidybos projektų skaičius (Atitinka Produkto kriterijus: P03-003-02-01-01)

Informacinės visuomenės plėtros skyriausvyriausioji specialistė Eglė Vitkauskaitė
93

Užtikrinti viešosioms bibliotekoms neatlygintinai perduotų dalinai
finansuotų grožinės literatūros ir kitų Lietuvos kultūrai
reikšmingų leidinių egzempliorių pristatymą
03.003.02.01.06 Priemonė: Ištirti skaitymo skatinimo ir kalbos gebėjimų ugdymo poreikius ir šios srities pokyčius
Organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus

Atliktų tyrimų skaičius

Skaitymo skatinimo programos projekto parengimas

Pasiūlymų, dėl Skaitymo skatinimo programos projekto parengimo,
skaičius
03.003.02.01.07 Priemonė: Sukurti ir nuolat plėtoti šviečiamąją interneto svetainę, pristatančią skaitymo skatinimo iniciatyvas ir projektus
Užtikrinti internetinės svetainės finansavimą

Parengtų dokumentų, dėl finansavimo skyrimo, skaičius
Skirtų lėšų suma (tūkts. Lt)
Įgyvendintų iniciatyvų ir projektų skaičius

03.003.02.02

Parengtų dokumentų, dėl finansavimo skyrimo, skaičius
Skirtų lėšų suma ( tūkts. Lt)
Apdovanų knygų skaičius

II - IV

Informacinės visuomenės plėtros skyriausvyriausioji specialistė Eglė Vitkauskaitė

II - IV

Informacinės visuomenės plėtros skyriausvyriausioji specialistė Eglė Vitkauskaitė

II - IV

Informacinės visuomenės plėtros skyriausvyriausioji specialistė Eglė Vitkauskaitė
1
1

Informacinės visuomenės plėtros skyriausvyriausioji specialistė Eglė Vitkauskaitė
Informacinės visuomenės plėtros skyriausvyriausioji specialistė Eglė Vitkauskaitė

II - IV
IV

Informacinės visuomenės plėtros skyriausvyriausioji specialistė Eglė Vitkauskaitė
1
4
1

03.003.02.01.08 Priemonė: Kasmet rengti geriausių metų knygų suaugusiesiems ir vaikams rinkimo akcijas
Užtikrinti geriausių metų knygų suaugusiesiems ir vaikams
rinkimo akcijų finansavimą

Informacinės visuomenės plėtros skyriausvyriausioji specialistė Eglė Vitkauskaitė

Informacinės visuomenės plėtros skyriausvyriausioji specialistė Eglė Vitkauskaitė

I-IV

Informacinės visuomenės plėtros skyriausvyriausioji specialistė Eglė Vitkauskaitė
1

Informacinės visuomenės plėtros skyriausvyriausioji specialistė Eglė Vitkauskaitė

I–II

15,8
3

Uždavinys: Skatinti lietuvių literatūros sklaidą
P-03-003-02-02-01 Įgyvendintų lietuvių literatūros sklaidos projektų
skaičius

2

P-03-003-02-02-02 Finansuotų lietuvių literatūros vertimų į užsienio
kalbas skaičius
03.003.02.02.01 Priemonė: Užtikrinti lietuvių literatūros sklaidos projektų įgyvendinimą

9

Užtikrinti Vilniaus knygų mugės finansavimą ir projekto
koordinavimą

Skirtų lėšų suma (tūkst. Lt):

Užtikrinti Bolonijos knygų mugės finansavimą ir projekto
koordinavimą
Užtikrinti Jeruzalės knygų mugės finansavimą ir projekto
koordinavimą

Įgyvendinti sklaidos projektus

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Eglė
Vitkauskaitė, Tarptautinių kultūrų programų centro direktorė Saulė Mažeikaitė
173

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Eglė
Vitkauskaitė

I - II

607

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Eglė
Vitkauskaitė
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Eglė
Vitkauskaitė

I - II

I-II

40
Parengtų dokumentų, dėl finansavimo skyrimo, skaičius

2

Atitinka Produkto kriterijus: P-03-003-02-02-01 Įgyvendintų lietuvių
literatūros sklaidos projektų skaičius

3

Įgyvendintų sklaidos projektų skaičius

3

Tarptautinių kultūrų programų centro direktorė Saulė Mažeikaitė

1

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Eglė
Vitkauskaitė

Kasmet rengti knygos meno konkursą ir skirti premijas laureatams Parengtų dokumentų, dėl finansavimo skyrimo, skaičius
Skirtų lėšų suma (tūkst. Lt)
Suorganizuotų konkursų skaičius
Išleistų gražiausių knygų leidinių skaičius vnt. / egz.

66
1
1 / 700

I - II

I

Užtikrinti Šv. Jeronimo, Jotvingio ir Jaunojo jotvingio, M.
Mažvydo, Metų vertėjo krėslo premijų teikimą ir finansavimą
03.003.03

Parengtų dokumentų, dėl finansavimo skyrimo, skaičius
Skirtų lėšų suma (tūkst. Lt)

Uždavinys: Užtikrinti efektyvią informacijos apie visuomenės informavimo principus bei priemones sisteminimą, analizę ir sklaidą
P-03-003-03-01-01 Apdorotų ir viešai paskelbtų duomenų apie naujus
laikraščius, žurnalus, pateikusius duomenis, skaičius (proc.)

II - IV

Surinkti, susisteminti ir paskelbti informaciją apie informacinės
visuomenės informavimo priemones ir jų dalyvius

Surinkti, susisteminti ir paskelbti informaciją apie laikraščių ir
žurnalų, išskyrus tuos, kurių tiražas mažesnis negu 500 egz. ir
(arba) kuriuose nespausdinama reklama, vidutinį tiražą

57/260

57

P-03-003-03-01-02 Surengtų seminarų ir konferencijų skaičius

2

P-03-003-03-01-03 Parengtų teisės aktų skaičius

5

P-03-003-03-01-04 Įteiktų premijų skaičius
03.003.03.01.01 Priemonė: Rinkti, sisteminti ir skelbti informaciją apie Lietuvos laikraščius, žurnalus ir informacinės visuomenės informavimo priemones

3
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Mikutaitė

Paskelbta informacija apie informacinės visuomenės informavimo
priemones - laikraščius- ir jų dalyvius

174

Paskelbta informacija apie informacinės visuomenės informavimo
priemones - žurnalus - ir jų dalyvius

165

Paskelbta informacija apie informacinės visuomenės informavimo
priemones - kitus periodinius leidinius - ir jų dalyvius

35

Paskelbta informacija apie informacinės visuomenės informavimo
priemones - internetines svetaines - ir jų dalyvius

213

Paskelbta informacija apie laikraščių vidutinį tiražą

113

Paskelbta informacija apie žurnalų vidutinį tiražą

82

03.003.03.01.02 Priemonė: Rengti visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų projektus, organizuoti seminarus, konferencijas, tyrimus visuomenės
informavimo srities klausimais, teikti premijas
Parengti Transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimo
Parengtų teisės aktų skaičius (Atitinka Produkto kriterijus: P-03-003-03- 5 iš jų:
taisykles
01-03)
1

03.003.03.02

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Eglė
Vitkauskaitė

Tikslas: Siekti žiniasklaidos rinkos laisvo, bet atsakingo veikimo
R-03-003-03-01 Apdoroti ir viešai paskelbti duomenys apie laikraščius,
žurnalus (proc.), taip pat apie informacinės visuomenės informavimo
priemones (vnt.)

03.003.03.01

4
24

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Mikutaitė

I - IV

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Mikutaitė

III

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Regina
Jaskelevičienė, Aušra Mikutaitė
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Regina
Jaskelevičienė
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Regina
Jaskelevičienė

II

Parengti Metinės įmokos už transliavimo ir retransliavimo
licenciją dydžio nustatymo tvarkos aprašą

1

II

Parengti Duomenų apie juridinių asmenų, kurie yra vietinių,
regioninių, nacionalinių laikraščių, žurnalų ar informacinės
visuomenės informavimo priemonių valdytojai, dalyvius
pateikimo bei šių duomenų viešo paskelbimo tvarkos aprašą

1

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Mikutaitė

I

Parengti Vietinių, regioninių ir nacionalinių laikraščių, žurnalų,
išskyrus tuos, kurių tiražas mažesnis negu 500 egzempliorių ir
(arba) kuriuose nespausdinama reklama, tiražo tikrinimo tvarkos
aprašą

1

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Mikutaitė

II

Surengti konferenciją

Surengtų seminarų ir konferencijų skaičius (Atitinka Produkto kriterijus:
P-03-003-03-01-02)

2

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Regina
Jaskelevičienė

IV

Organizuoti paraiškų premijai už publicistinius kūrinius gauti
svarstymą ir premijos įteikimą

Įteiktų premijų skaičius (Atitinka Produkto kriterijus: P-03-003-03-0104 )

3

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Regina
Jaskelevičienė

IV

Uždavinys: Stiprinti kultūrinį švietimą visuomenės informavimo priemonėse
P-03-003-03-02-01 Įgyvendintų skaitmeninio raštingumo skatinimo
tarpinstitucinio veiklos plano priemonių skaičius

0

03.003.03.02.02 Priemonė: Už šios Programos įgyvendinimą atsakingų institucijų ir įstaigų interneto tinklalapiuose skelbti informaciją apie Lietuvos nacionalinių
transliuotojų programų sklaidos ir jų priėmimo užsienyje galimybes
Informacijos apie Lietuvos nacionalinių transliuotojų programų
Informacijos paskelbimų skaičius
1
sklaidos ir jų priėmimo užsienyje galimybes paskelbimas
Kultūros ministerijos tinklapyje

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Regina
Jaskelevičienė
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Regina
Jaskelevičienė

03.002.03.02.03 Priemonė: Kompetentingų Lietuvos institucijų ir įstaigų sprendimais išlaikyti Lietuvai sukoordinuotus radijo dažnius, kuriais transliuojamos Lietuvos
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Regina
nacionalinių radijo transliuotojų programos užsienyje vidutinėmis bangomis ir perduodamos Lietuvos nacionalinių radijo transliuotojų programos, pagal Jaskelevičienė
galimybes siekti optimalios televizijos programų sklaidos pasienio teritorijose
Dalyvauti priimant sprendimus
Dalyvimo, priimant sprendimus, skaičius
1
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Regina
Jaskelevičienė
03.003.03.02.04 Priemonė: Parengti teisės aktus, užtikrinančius efektyvesnį ir skaidresnį valstybės paramos kultūriniams ir šviečiamiesiems projektams visuomenės
informavimo priemonėse administravimą

IV

I - IV

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vedėjas Laimonas Ubavičius,
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Regina
Jaskelevičienė

Sudaryti darbo grupę teisės aktų projektams parengti

Sudarytų darbo grupių skaičius

1

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Regina
Jaskelevičienė

III

Parengti reikiamus teisės aktų projektus

Parengtų teisės aktų projektų skaičius

2

Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Regina
Jaskelevičienė

IV

Programos,
tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas
4.003
04.003.01

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

KULTŪROS PRIEINAMUMO VISOJE LIETUVOJE DIDINIMAS IR VISUOMENĖS DALYVAVIMO KULTŪROJE SKATINIMAS
Tikslas: Spartinti tolygią kultūros sklaidą ir kūrybiškumą regionuose, sukurti kultūra grįstos ekonomikos plėtrą, stiprinti regionų savitumą ir kūrybingai jį panaudoti
R-04-003-01-01 Dalyvių etninės ir regionų kultūrinės veiklos
30
projektuose skaičius (tūkst.)
R-04-003-01-02 Išsaugota gyvųjų tradicinės kultūros reiškinių

Uždavinys: Sudaryti sąlygas regionų kultūros vystymuisi kaip sudėtinei darnios regionų plėtros daliai
P-04-003-01-01-01 Teisės aktų skaičius
04.003.01.01.01 Priemonė: Parengti Regionų kultūros plėtros programą

15

04.003.01.01

Patvirtinti darbo grupę Regionų kultūros plėtros programai
parengti ir organizuoti jos posėdžius

Posėdžių ir pasitarimų skaičius

3
Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė
8

Orgizuoti pasitarimus su kultūros srities nevyriausybinėmis
organizacijomis ir visuomene regionų kultūros problemoms aptarti
Parengti Regionų kultūros plėtros programos projektą

Parengtų teisės aktų skaičius

1

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

I

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

I - III

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

III - IV

04.003.02

Tikslas: Sudaryti palankias sąlygas bendruomenių meninei saviraiškai, skatinti kultūrinį gyvenimą, sudaryti palankias sąlygas plėtoti visų meno šakų ir žanrų mėgėjų meno veiklą

04.003.02.01

Uždavinys: Skatinti kultūros turinio ir formų įvairovę regionuose
P-04-003-02-01-01 Lietuvos liaudies kultūros centro surengtų seminarų
skaičius

20

P-04-003-02-01-02 Lietuvos liaudies kultūros centro surengtų renginių
skaičius

20

P-04-003-02-01-03 Lietuvos liaudies kultūros centro išleistų leidinių
skaičius

10

P-04-003-02-01-04 Įvykdytų prioritetinių mėgėjų kultūros renginių
skaičius

25

P-04-003-02-01-05 Atnaujintų tautinių kostiumų skaičius
P-04-003-02-01-06 Naujai įsigytų muzikos instrumentų skaičius

0
10

P-04-003-02-01-07 Konsultacijų skaičius

20

P-04-003-02-01-08 Parengtų teisės aktų skaičius

5

P-04-003-02-01-09 Suinventorinto žodinio ir nematerialaus kultūros
paveldo reiškinių skaičius

20

P-04-003-02-01-10 Premijų skaičius

10

P-04-003-02-01-11 Įvykdytų meno projektų skaičius
P-04-003-02-01-12 Įgyvendintų naujų idėjų skaičius

30
10

P-04-003-02-01-13 Naujų kultūros tradicijų skaičius

4

P-04-003-02-01-14 Finansuotų projektų, mažinančių kultūrinę ir
socialinę atskirtį regionuose, skaičius

50

04.003.02.01.01 Priemonė: Užtikrinti Lietuvos liaudies kultūros centro veiklą
Vykdyti Lietuvos liaudies kultūros centro veiklos stebėseną

Lietuvos liaudies kultūros centro veiklos metinės veiklos įvertinimo
skaičius

1

Surengti etninės kultūros ir mėgėjų meno renginius

Surengtų etninės kultūros ir mėgėjų meno renginių skaičius

20

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, Lietuvos liaudies kultūros
centro direktorius Saulius Liausa
Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, Lietuvos liaudies kultūros
centro direktorius Saulius Liausa
Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius Saulius Liausa

I - IV
I - IV

Surengti meno mėgėjų ir etninės kultūros specialistų seminarus

Surengtų meno mėgėjų ir etninės kultūros specialistų seminarų skaičius

20

Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius Saulius Liausa

I - IV

Parengti ir išleisti leidinius

Parengtų ir išleistų leidinių skaičius

10

Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius Saulius Liausa

I - IV

3
4

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė
Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė
Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

I - IV
I - IV

Parengtų ataskaitų skaičius

1

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

I - IV

Paskatintų regionų plėtros iniciatyvų skaičius

60

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė
Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė

I - IV

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė

I - IV

04.003.02.01.02 Priemonė: Įgyvendinti UNESCO žodinio ir nematerialaus paveldo konvenciją bei Etninės kultūros plėtros valstybinę programą
Organizuoti etninės kultūros ekspertų posėdžius
Surengtų ekspertų posėdžių skaičius
Skatinti valstybės ir kultūros ministro premijomis etninės kultūros Paskirtų valstybinių ir kultūros ministro premijų skaičius
srityje labiausiai nusipelniusius asmenis
Parengti UNESCO ataskaitą apie nematerialaus kultūros paveldo
apsaugos konvencijos įgyvendinimo rezultatus
04.003.02.01.03 Priemonė: Skatinti regionų kultūros plėtros iniciatyvas
Organizuoti kultūrinės veiklos projektų, mažinančių kultūrinę ir
socialinę atskirtį, konkursą ir skirti dalinį finansavimą atrinktų
projektų įgyvendinimui
Organizuoti Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno
renginių projektų konkursą, skirti dalinį finansavimą atrinktų
projektų įgyvendinimui, skatinti kitas regionų mėgėjų meno
iniciatyvas
04.003.02.01.04 Priemonė: Įgyvendinti projektą "Lietuvos kultūros sostinė"
Organizuoti konkursą "Lietuvos kultūros sostinė" ir iš dalies
finansuoti 2011 m. atrinktos savivaldybės projektą

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė
Įgyvendintų projektų skaičius

1

04.003.02.01.05 Priemonė: Vykdyti Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programą
Parengtų teisės aktų skaičius

Skirti Lietuvos liaudies kultūros centrui finansavimą Dainų
švenčių tradicijos tęstinumo programos įgyvendinimui
Vykdyti parengiamuosius 2014 m. dainų šventės darbus

2

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

I - IV

Skirtų lėšų suma

777

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

I - II

Pagaminta tautinių kostiumų
Įsigyta muzikos instrumentų
Atlikta konsultacijų
Premijuota geriausių kolektyvų, jų vadovų, liaudies meistrų
Įsigyta naujų kūrinių
Organizuota dainų švenčių programų ir naujų kūrinių įsigijimo konkursų

110
25
100
180
30
5

Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius Saulius Liausa

I - IV

Surengta specializuotų mėgėjų meno kolektyvų vadovų konsultacijų,
Dainų švenčių nacionalinės komisijos, ekspertų komisijų posėdžių

100

Atnaujinta kostiumų ir muzikos instrumentų mėgėjų meno kolektyvams

20

Paskatinta mėgėjų meno kolektyvų vadovų
150
04.003.02.01.06 Priemonė: Kiekvienais metais Kultūros ministerijos biudžete numatyti lėšas tikslinei Pasirengimo dainų šventėms programai – autoriniams repertuaro
kūriniams įsigyti, ekspertų – konsultantų tinklo funkcionavimui užtikrinti, tautinių kostiumų ir muzikos instrumentų savivaldybių meno kolektyvams
nupirkti
Patvirtintas Kultūros ministerijos 2011-2013 m. strateginis veiklos
planas, kuriame numatytos lėšos tikslinei programai įgyvendinti

1

04.003.02.01.08 Priemonė: Tirti kultūros ir meno specialistų paklausą ir pasiūlą, kaupti ir skelbti duomenis apie specialistų poreikį
Iš savivaldybių kultūros centrų surinkti statistinius duomenis apie
kultūros ir meno specialistų paklausą ir pasiūlą

I - IV

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, Lietuvos liaudies kultūros
centro direktorius Saulius Liausa

Vykdyti Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programos
įgyvendinimo stebėseną, parengti programos įgyvendinimui
reikiamus teisės aktus

Rengiant Kultūros ministerijos strateginį veiklos planą, pateikti
siūlymus dėl tikslinės programos finansavimo

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

Parengtų suvestinių skaičius

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

I

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė
1

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė

2012 m.
vasario 20
d.

Paskelbti duomenis apie apie kultūros ir meno specialistų paklausą Informacijos paskelbimo interneto svetainėje kartai
ir pasiūlą Lietuvos liaudies kultūros centro tinklalapyje

1

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė

04.003.02.01.18 Priemonė: Teisės aktuose, reglamentuojančiuose kultūros projektų dalinį finansavimą, numatyti prioritetą mėgėjų meno veiklai, šios veiklos finansavimo Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė
programas
Parengti naujus ir pakeisti galiojančius teisės aktus dėl mėgėjų
meno veiklos projektų dalinio finansavimo

Parengtų ir pakeistų teisės aktų skaičius

2

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė

2012 m.
vasario 20
d.
I

04.003.02.01.19 Priemonė: Parengti siūlymus dėl geriausių mėgėjų meno kolektyvų, atlikėjų ir meistrų dalyvavimo, formuojant valstybės įvaizdį, pristatant šalies kultūrą Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė
pasaulio visuomenei tarptautiniuose projektuose, valstybei ir savivaldybėms reikšminguose renginiuose
Organizuoti pasitarimus ir pateikti pasiūlymus dėl tradicinės
kultūros ir mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimo šalį
reprezentuojančiuose renginiuose

Organizuota pasitarimų skaičius

2

04.003.02.01.23 Priemonė: Pakeisti Kultūros ministerijos premijų, skirtų visuomenės informavimo priemonių skatinimui, nuostatus, įsteigiant premijas už mėgėjų meno
kolektyvų veiklos (regionų kultūros problematikos) populiarinimą bei gerosios darbo patirties sklaidą
Pakeisti Kultūros ministerijos premijų, skirtų visuomenės
informavimo priemonių skatinimui, nuostatus

Parengtų teisės aktų projektų skaičius

1

04.003.02.01.34 Priemonė: Išanalizuoti kultūros centrų specialistų, kolektyvų vadovų atestavimo rezultatus ir, reikalui esant, tobulinti šių specialistų atestavimo tvarką
Surinkti iš savivaldybių duomenis apie kultūros specialistų
atestacijos rezultatus
Pakeisti kultūros centrų specialistų atestacijos nuostatus

Pakeistų teisės aktų skaičius

1

04.003.02.01.37 Priemonė: Rekomenduoti savivaldybėms kurti, rekonstruoti, pritaikyti ir nuolat tvarkyti bei prižiūrėti atviras bazes (lauko estradas, stadionus,
etnografinių sodybų, dvarų ansamblius, kitas kultūrines, gamtines vietas), skirtas dainų švenčių, svarbių nacionalinių, regioninių, krašto renginių
organizavimui
Parengtų apibendrintų duomenų ataskaitų skaičius

1

Parengti rekomendacijas savivaldybėms

Pateiktų pasiūlymų savivaldybėms skaičius

Renginių, kuriuose dalyvauta, skaičius

04.003.02.01.55 Priemonė: Išanalizuoti etnokultūrinės pakraipos vaikų vasaros stovyklų situaciją, parengti rekomendacijas jų veiklai tobulinti
Surinkti ir apibendrinti duomenis iš savivaldybių apie
Parengtų ataskaitų su rekomendacijų skaičius
etnokultūrinės pakraipos vaikų vasaros stovyklų situaciją

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė

III - IV

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė
Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė

II - III

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė

III - IV

I - II

1

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė

IV

1

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė
Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė

I

2

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

04.003.02.01.53 Priemonė: Organizuoti regionuose mokomuosius seminarus kultūros ir švietimo specialistams, folkloro ansamblių vadovams, bendruomenėms, kaimo
turizmo organizatoriams, tautodailininkams ir tradiciniams amatininkams
Dalyvauti organizuojant regionuose mokomuosius seminarus
kultūros ir švietimo specialistams, folkloro ansamblių vadovams,
bendruomenėms, kaimo turizmo organizatoriams,
tautodailininkams ir tradiciniams amatininkams

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė

04.003.02.01.41 Priemonė: Parengti Nematerialaus kultūros paveldo vertybių registro nuostatų projektą ir kitus teisės aktus šiam paveldui išsaugoti
Parengti Nematerialaus kultūros paveldo vertybių registro nuostatų Parengtų teisės aktų skaičius
projektą

I - IV

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė

Surinkti duomenis iš savivaldybių apie atviras erdves kultūros
renginiams organizuoti

04.003.02.01.40 Priemonė: Rengti ir administruoti kultūros projektų, mažinančių kultūrinę ir socialinę atskirtį regionuose, konkursą
Parengti teisės aktus dėl kultūros projektų, mažinančių kultūrinę ir Parengtų teisės aktų skaičius
socialinę atskirtį regionuose, konkurso administravimo

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė

IV

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

8

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

I - IV

1

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė
Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

I - IV

04.003.02.01.57 Priemonė: Rengti regionines mokomąsias vasaros stovyklas-kūrybines laboratorijas folkloro ansamblių ir kitų liaudies kūrybos sričių dalyviams ir
vadovams
Koordinuoti regioninių mokomųjų vasaros stovyklų-kūrybinių
Surengtų pasitarimų skaičius
2
laboratorijų organizavimą
04.003.02.01.62 Priemonė: Organizuoti vaikų ir jaunimo konkursus „Tramtatulis“, „Patrepsynė“ ir „Mano gimtinė“, kitus vaikams ir jaunimui skirtus etninės kultūros
renginius šalies, regionų ir savivaldybių mastu

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė
Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė
Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

I - II

Koordinuoti vaikų ir jaunimo konkursų organizavimą

Surengtų pasitarimų skaičius

04.003.02.01.67 Priemonė: Išanalizuoti sutartinių sklaidos padėtį ir parengti rekomendacijas dėl jos gerinimo, organizuoti mokymus, tyrimus, populiarinimą
Koordinuoti sutartinių sklaidos padėties tyrimą ir rekomendacijų Surengtų pasitarimų skaičius
dėl jos gerinimo parengimą
04.003.03

Tikslas: Sudaryti tinkamas sąlygas kūrybiškumui ir novatoriškumui plėtoti regionuose

04.003.03.01

Uždavinys: Skatinti vaikų ir jaunimo kultūrą
P-04-003-03-01-02 Paskatintų kultūros ir meno kūrėjų, dirbančių su
vaikais ir jaunimu, skaičius

2

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

I - II

4

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė
Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

I - IV

4

04.003.03.01.03 Priemonė: Organizuoti kultūros įstaigų darbuotojams, kultūros ir meno kūrėjams, vykdantiems vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus,
kvalifikacijos tobulinimą
Koordinuoti kvalifikacijos tobulinimo programų, skirtų kultūros
įstaigų darbuotojams, kultūros ir meno kūrėjams, vykdantiems
vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus, vykdymą

Surengtų pasitarimų skaičius

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė
2

04.003.03.01.05 Priemonė: Įsteigti keturias kasmetines Kultūros ministerijos premijas kultūros įstaigai ir kultūros kūrėjams už geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų ir
jaunimo kultūrinės edukacijos projektus ir patvirtinti šių premijų nuostatus
Organizuoti vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos ekspertų
posėdžius

Ekspertų posėdžių skaičius

Skirti premijas įstaigai bei asmenims, geriausiai dirbantiems vaikų Skirtų premijų skaičius
ir jaunimo kultūrinės edukacijos srityje

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

I - IV

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

2

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

IV

4

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

IV

Programos,
tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas
4.004
04.004.01

04.004.01.01

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

TAUTINIŲ MAŽUMŲ INTEGRACIJA Į LIETUVOS VISUOMENĘ IŠSAUGANT JŲ TAPATUMĄ
Tikslas: Integruoti tautinių mažumų atstovus į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą bei užtikrinant tautinių santykių darną
R-04-004-01-01 Asmenų priklausančių tautinėms mažumoms
dalyvavimo integraciniame procese skaičiaus didėjimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

400

Uždavinys: Siekti asmenų, priklausančių tautinėms mažumoms, tapatumo išsaugojimo
P-04-004-01-01-01 Asmenų, priklausančių tautinėms mažumoms ir
baigusių valstybinės kalbos kursus, skaičius

20

P-04-004-01-01-02 NVO vadovų, dalyvavusių lyderių mokymuose,
skaičius
P-04-004-01-01-03 Tautinių mažumų kultūros paveldo ir tradicijų
sklaidos renginių skaičius

10

04.004.01.01.01 Priemonė: Remti tautinių mažumų etnokultūros puoselėjimą ir sklaidą
Organizuoti tautinių mažumų integracijos ir kultūros puoselėjimo Organizuotų renginių, skatinančių tautinių mažumų tapatumo, kultūros
paslaugų teikimo viešąjį pirkimą
ir tradicijų puoselėjimą bei supažindinančių Lietuvos visuomenę su
tautinių mažumų kultūros paveldu skaičius
Vykdyti VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos
centro įsigytų paslaugų pagal 2011-03-22 Tautinių mažumų
kultūros paveldo puoselėjimo ir išsaugojimo paslaugų teikimo
sutartį Nr. 11-BR-32 dalykinės veiklos atlikimo priežiūrą

120
Tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Paliukienė
10

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Paliukienė

I

Tarptautiniame folkloro festivalyje dalyvavusių Lietuvos ir užsienio
folkloro kolektyvų skaičius

10

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Paliukienė

I - IV

Asmenų, baigusių folkloro kursus, skaičius
Asmenų, dalyvavusių tarptautinėje folkloro stovykloje, skaičius

130
30

04.004.01.01.02 Priemonė: Užtikrinti tautinių mažumų tapatumo išsaugojimą bei kultūrų sklaidą respublikiniu mastu
Organizuoti tautinių mažumų integracijos ir kultūros puoselėjimo Renginių, skatinančių tautinių mažumų tapatumo, kultūros ir tradicijų
paslaugų teikimo viešąjį pirkimą
puoselėjimą bei supažindinančių Lietuvos visuomenę su tautinių
mažumų kultūros paveldu skaičius
Organizuotų susitikimų su Lietuvos ir užsienio kultūros ir visuomenės
Vykdyti VšĮ Tautinių bendrijų namai įsigytų paslaugų pagal
2011-03-21 Tautinių mažumų integracijos ir kultūros puoselėjimo veikėjais skaičius
Vilniuje paslaugų teikimo sutartį Nr. 11-BR-30 dalykinės veiklos Informacinių leidinių apie tautinių mažumų veiklą, skaičius
atlikimo priežiūrą
Tautinių mažumų festivalyje dalyvavusių kolektyvų skaičius
04.004.01.01.03 Priemonė: Užtikrinti tautinių mažumų tapatumo išsaugojimą bei kultūrų sklaidą regioniniu mastu
Organizuoti tautinių mažumų integracijos ir kultūros puoselėjimo Renginių, skatinančių tautinių mažumų tapatumo, kultūros ir tradicijų
paslaugų teikimo viešąjį pirkimą
puoselėjimą bei supažindinančių Lietuvos visuomenę su tautinių
mažumų kultūros paveldu skaičius
Vykdyti VšĮ Kauno įvairių tautų kultūrų centro įsigytų paslaugų Susitikimų su kultūros ir visuomenės veikėjais skaičius
pagal 2011-03-22 Tautinių mažumų integracijos ir kultūros
Tautinių mažumų festivalyje dalyvavusių kolektyvų skaičius
puoselėjimo Kaune paslaugų teikimo sutartį Nr. 11-BR-31
dalykinės veiklos atlikimo priežiūrą
04.004.01.02

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Kazlauskienė
50

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Kazlauskienė

I

3

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Kazlauskienė

I - IV

4
10
35

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Paliukienė
Tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Paliukienė

I

3

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Paliukienė

I - IV

15

Uždavinys: Siekti romų integracijos, išsaugant jų tapatumą

P-04-004-01-02-01 Romų, dalyvavusių neformalaus ugdymo veikloje,
skaičius
P-04-004-01-02-02 Renginių, skirtų romų kultūrai išsaugoti ir skleisti,
skaičius
04.004.01.02.01 Priemonė: Puoselėti ir skleisti romų kultūrą bei ugdyti jų asmeninius gebėjimus

150
30
Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas Kastytis Minkauskas, Tautinių
mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Sluško

Organizuoti romų tautinės mažumos švietimo, kultūros
puoselėjimo ir integracijos skatinimo paslaugų teikimo viešąjį
pirkimą
Vykdyti VšĮ Romų visuomenės centras įsigytų paslaugų pagal
Romų tautinės mažumos švietimo, kultūros puoselėjimo ir
integracijos skatinimo paslaugų teikimo sutartį Nr. 11-BR-33
dalykinės veiklos atlikimo priežiūrą
04.004.01.03

Koncertų, skirtų supažindinti visuomenę su romų kultūra, skaičius

15

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas Kastytis Minkauskas

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Sluško

Romų, baigusiųjų valstybinės kalbos kursus, skaičius

10

Diskusijų romų integracijos ir socializacijos klausimais skaičius

5

Romų vaikų, dalyvavusių tautinio tapatumo ir socializacijos vasaros
stovykloje skaičius

15

P-04-004-01-03-01 Tautinių mažumų paveldo ir tradicijų puoselėjimo
bei populiarinimo projektų skaičius

50

P-04-004-01-03-02 Leidinių ir informacinių pranešimų apie Lietuvos
tautines mažumas bei jų renginius, skaičius

120

I

I - IV

Uždavinys: Užtikrinti tautinių santykių darną

04.004.01.03.01 Priemonė: Ugdyti toleranciją įvairioms kultūroms

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas Kastytis Minkauskas, Tautinių
mažumų reikalų skyriaus vyriausiosios specialistės Vaiva Vėželytė-Pokladova,
Birutė Kazlauskienė, Rasa Paliukienė, Gražina Sluško
Parengtų dokumentų skaičius
Nominacijos ,,Už tautinę toleranciją" įteikimas
Parengtų pranešimų skaičius

1
1
1

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas Kastytis Minkauskas, Tautinių
mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Vaiva Vėželytė-Pokladova
Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas Kastytis Minkauskas, Tautinių
mažumų reikalų skyriaus vyriausiosios specialistės Vaiva Vėželytė-Pokladova,
Birutė Kazlauskienė, Rasa Paliukienė

II - III

Parengti informaciją ECRI Sekretoriatui dėl Ketvirtosios
ataskaitos apie Lietuvą

Parengta ir pateikta ECRI Sekretoriatui informacija dėl Ketvirtosios
ataskaitos apie Lietuvą

1

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Kazlauskienė

II - III

Parengti informaciją Lietuvos Respublikos pranešimui dėl
Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomos visuotinės
periodinės peržiūros

Parengta ir pateikta Teisingumo ministerijai informacija Lietuvos
Respublikos pranešimui dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos
vykdomos visuotinės periodinės peržiūros

1

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Kazlauskienė

II - III

Parengti ir išleisti informacinį leidinį bei straipsnį apie romus

Parengtų leidinių skaičius

1
1

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas Kastytis Minkauskas, Tautinių
mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Sluško

III - IV

Parengtų straipsnių skaičius

Parengti nominacijos ,,Už tautinę toleranciją" nuostatus ir įteikti
nominaciją
Parengti Trečiąjį pranešimą apie ET tautinių mažumų apsaugos
pagrindų konvencijos įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje pagal
Konvencijos 25 str.

04.004.01.03.02 Priemonė: Remti tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų veiklos projektus

Organizuoti konkursą tautinių mažumų NVO kultūros projektų,
skatinančių tautinių mažumų kultūros plėtotę

Sudarytų sutarčių skaičius su tautinių mažumų nevyriausybinėmis
organizacijomis, konkurso būdu gavusiomis dalinį finansavimą veiklos
projektams įgyvendinti

Sudaryti sutartis su konkurso būdu dalinį finansavimą gavusiomis Konkurso būdu laimėjusiems projektams skirta lėšų suma
tautinių mažumų NVO
Vykdyti tautinių mažumų NVO organizacijų, gavusių dalinį
finansavimą kultūrinei veiklai vykdyti, dalykinės veiklos
koordinavimo ir atsiskaitymo priežiūrą

II

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas Kastytis Minkauskas, Tautinių
mažumų reikalų skyriaus vyriausiosios specialistės Vaiva Vėželytė-Pokladova,
Rasa Paliukienė
99

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas Kastytis Minkauskas, Tautinių
mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Paliukienė

I

270

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausiosios specialistės Rasa Paliukienė,
Vaiva Vėželytė-Pokladova

I - IV

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausiosios specialistės Rasa Paliukienė,
Vaiva Vėželytė-Pokladova

I - IV

Programos,
tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas
4.005
04.005.01

KULTŪROS RĖMIMO FONDAS (KRF)
Tikslas: Skatinti kultūros ir meno plėtrą, sudarant sąlygas kultūros ir meno projektų vykdymui

04.005.01.01

R-04-005-01-01 Finansuota projektų nuo pateiktų paraiškų skaičius
Uždavinys: Užtikrinti savalaikį kultūros ir meno projektų įgyvendinimą

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

P-04-005-01-01-01 Finansuotų projektų skaičius nuo 10 iki 50 tūkst.
04.005.01.01.01 Priemonė: Rengti ir administruoti kultūros ir meno projektų konkursus
Užtikrinti KRF kultūros ir meno ekspertų komisijos narių
apmokėjimą

Sudarytų intelektinių paslaugų suteikimo sutarčių skaičius
KRF kultūros ir meno ekspertų komisijos narių apmokėjimui skirtos
lėšos

Koordinuoti ir techniškai aptarnauti KRF tarybos ir KRF
kultūros ir meno ekspertų komisijos darbą

Suorganizuoti KRF lėšomis finansuojamų projektų atrankos
konkursus
Registruoti KRF teikiamas kultūros ir meno projektų paraiškas
Administruoti KRF paremtų projektų finansavimo sutarčių ir
sąmatų sudarymą
Vykdyti KRF finansuotų projektų įgyvendinimo stebėseną
Užtikrinti KRF atrankos konkursus laimėjusių kultūros ir meno
projektų finansavimą

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

1263
615
Programų skyriaus vyriausiosios specialistės Agnė Silickaitė, Jolanta
Meiduvienė, Justė Sviderskytė
27

11

Suorganizuotų KRF kultūros ir meno ekspertų komisijos posėdžių
skaičius
Paskelbtų KRF lėšomis finansuojamų projektų atrankos konkursų
skaičius
Užregistruotų KRF finansavimo konkursui pateiktų paraiškų skaičius

17

Ataskaitų skaičius
Projekų finansavimui skirtos lėšos

Programų skyriaus vyriausiosios specialistės Agnė Silickaitė, Jolanta
Meiduvienė, Justė Sviderskytė

I - IV

Programų skyriaus vyriausiosios specialistės Agnė Silickaitė, Jolanta
Meiduvienė, Justė Sviderskytė

I - IV

Programų skyriaus vyriausiosios specialistės Agnė Silickaitė,
Meiduvienė, Justė Sviderskytė
Programų skyriaus vyriausiosios specialistės Agnė Silickaitė,
Meiduvienė, Justė Sviderskytė
Programų skyriaus vyriausiosios specialistės Agnė Silickaitė,
Meiduvienė, Justė Sviderskytė
Programų skyriaus vyriausiosios specialistės Agnė Silickaitė,
Meiduvienė, Justė Sviderskytė
Programų skyriaus vyriausiosios specialistės Agnė Silickaitė,
Meiduvienė, Justė Sviderskytė

Jolanta

I - IV

Jolanta

I - IV

Jolanta

I - IV

Jolanta

I - IV

Jolanta

I - IV

124,47

Suorganizuotų KRF tarybos posėdžių skaičius

Finansuotų projektų skaičius

Įvykdymo
terminas
ketv.

Atsakingi vykdytojai

2
3504
1321
267
18268

Programos,
tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

5.001
05.001.01

LIETUVOS KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS, KULTŪROS SISTEMOS GERINIMAS BEI KULTŪROS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS
Tikslas: Reformuoti ir demokratizuoti kultūros valdymą, plėtojant kultūros savireguliaciją
R-05-001-01-01 Ministerijos veiklos modelio optimizavimo projekto
50
veiklų įgyvendinimas (proc.)

05.001.01.01

Uždavinys: Demokratizuoti kultūros politikos modelį – atskirti politikos formavimą ir administravimą, Mokslo tarybos pavyzdžiu įsteigiant Kultūros tarybą
P-05-001-01-01-01 Naujo kultūros ministerijos veiklos modelio
diegimas (proc.)
P-05-001-01-01-01 Įsteigta Kultūros taryba

100
0

05.001.01.01.01 Priemonė: Pertvarkyti Kultūros ministerijos valdymo srities modelį, atsižvelgiant į ministerijos veiklos optimizavimo galimybių studijos rekomendacijas Kultūros ministerijos vykdomo projekto Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-077
koordinatorė Regina Jaskelevičienė, Personalo skyriaus vedėja Gintarė
Bertauskienė, Teisės skyriaus vedėja Sigutė Pučienė, Finansų ir turto valdymo
skyriaus vedėja Veronika Virganavičiūtė, Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė, Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma
Grigaitienė, Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vedėja Ina Kniurienė,
Profesionalaus meno skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė
Ministerijos veiklos optimizavimo galimybių studijos atlikimo
priežiūra ir koordinavimas

Organizuotų posėdžių skaičius

Ministerijos administracjos struktūros pertvarkymas
Dalyvavimas pertvarkant Kultūros ministerijos valdymo srities
modelį

Parengtų dokumentų skaičius
Kultūros ministerijos valdymo srities modelio pertvarkymas

05.001.01.01.02 Priemonė: Parengti Kultūros tarybos įstatymo koncepciją ir, Vyriausybei pritarus, įstatymo projektą
Parengti LR Lietuvos menų įstatymo projektą
Parengtų teisės aktų skaičius
05.001.04

05.001.04.01

Įvykdymo
terminas
ketv.

10

Kultūros ministerijos vykdomo projekto Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-077
koordinatorė Regina Jaskelevičienė

49
Personalo skyriaus vedėja Gintarė Bertauskienė
Parengti Teisės skyriaus vedėja Sigutė Pučienė, Finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja
doku-mentai Veronika Virganavičiūtė, Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė,
Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma Grigaitienė,
Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vedėja Ina Kniurienė,
Profesionalaus meno skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė
1

I - IV

I - IV
IV
III - IV

Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Alesia Rynkevič
Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Alesia Rynkevič

I - III

Finansų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Regina Abaravičiūtė
Finansų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Regina Abaravičiūtė

I - IV

Finansų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Regina Abaravičiūtė

II - IV

Tikslas: Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą
R-05-001-04-01 Užbaigtų investicinių projektų skaičius

9

R-05-001-04-02 Valdovų rūmų atstatymo darbų sąmatos įgyvendinimas
(proc.)

68

Uždavinys: Tęsti kultūros objektų statybą bei esamų rekonstravimą, aprūpinti įstaigas šiuolaikines technologijas atitinkančia įranga
P-05-001-04-01-01 Valstybės ir savivaldybių kultūros įstaigų
infrastruktūros plėtros programų projektų skaičius

05.001.04.01.01 Priemonė: Vykdyti savivaldybių kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą
Organizuoti vadovybės posedžius ir jų sprendimo pagrindu skirti Paskirtų asignavimų, investiciniams projektams vykdyti, suma (lt)
investicijų projektams asignavimus bei juos tikslinti
Investiciniams projektams skirtų asignavimų panaudojimas, proc. nuo

66

33650
100

investiciniams projektams skirtų asignavimų (per metus)
Rinkti informaciją dėl investiciniams projektams skirtų
asignavimų panaudojimo

Parengtų ataskaitų skaičius

2

05.001.04.01.02 Priemonė: Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą

Organizuoti vadovybės posedžius dėl investicijų projektų ir jiems Paskirtų asignavimų, investiciniams projektams vykdyti, suma (lt)
skirtų asignavimų skyrimo, prioritetų nustatymo bei tikslinimo

Finansų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Jankauskienė,
Trakų nacionalinio parko direkcija, Lietuvos jūrų muziejus, Lietuvos teatro,
muzikos ir kino muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Šiaulių
"Aušros" muziejus, Kauno valstybinis muzikinis teatras, Kauno valstybinis
dramos teatras, Klaipėdos dramos teatras, Šiaulių dramos teatras, Valstybinis
jaunimo teatras, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Vilniaus
apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
50695

Finansų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Jankauskienė

I - IV

2

Finansų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Jankauskienė

II ir IV

100
iš100
jų:

Vilniaus pilių direkcijos l. e. p. direktorius Danius Malinauskas

I - IV

Restauruoti ir pritaikyti turizmo reikmėms Užutrakio dvaro
sodybą

100

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktorius Gintaras Abaravičius

I - IV

Įgyvendinant investicinį projektą "Lietuvos jūrų muziejaus
akvariumo rekonstrukcija", pasirašyti sutartį su Coutant et Alter
Ego dėl įrangos gamybos (VIP)

100

Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė

Vykdyti muziejaus Vilniaus g. 41 administracinių pastatų naują
statybą ir rekonstravimą - pastato korpuso Nr. 3 statybą

100

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktorė Regina Lopienė

I - IV

Vykdyti investicijų projektą "Maironio lietuvių literatūros
muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimas"

100

Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė

II - IV

Fotografijos muziejaus rekonstravimas Ch.Frenkelio rūmų parko
ir pastatų rekonstravimas

100

Šiaulių "Aušros" muziejaus direktorius Raimundas Balza

I - IV
I - IV

Vykdyti investicinį projektą "Kauno valstybinio muzikinio teatro
pastatą Kaune, Laisvės al. 91 rekonstravimas"

100

Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovas Benjaminas Želvys

I - III

Vykdyti investicinį projektą "Kauno valstybinio dramos teatro
pastato Kaune, Laisvės al. 71, rekonstravimas"
Vykdyti investicinį projektą "Klaipėdos dramos teatro pastato
Teatro g. 2, Klaipėdoje, avarinės būklės likvidavimas ir pastato
rekonstravimas"
Vykdyti investicinį projektą "Šiaulių dramos teatro pastatų
rekonstrukcija"

100

Kauno valstybinio dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas

I - IV

100

Klaipėdos dramos teatro vadovas Gediminas Pranckūnas

I - IV

100

Šiaulių dramos teatro vadovas Antanas Venckus

II - III

Vykdyti investicinį projektą " Valstybinio Jaunimo teatro pastatų
Arklių g. 5 ir Karmelitų g. 2 rekonstravimas"

100

Valstybinio jaunimo teatro vadovas Algirdas Latėnas

III - IV

Organizuoti investicijų projekto vykdymo priežiūrą
Organizuoti investicijų projekto "Vilniaus apskrities
A.Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Trakų g.10 ir 12,
Vilniuje rekonstravimas" vykdymo priežiūrą

100
100

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorė Rūta Žirgulytė
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji bibliotekos direktorius Petras
Zurlys

II - IV
I - IV

Rinkti informaciją dėl investiciniams projektams skirtų
asignavimų panaudojimo

Parengtų ataskaitų skaičius

Investicinių projektų vykdymas:

Investiciniams projektams skirtų asignavimų panaudojimas, proc. nuo
investiciniams projektams skirtų asignavimų (per metus)

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atstatymas

Investicinio projekto įvykdymas, proc. nuo bendros projekto vertės

52,
iš jų:
68

Vilniaus pilių direkcijos l. e. p. direktorius Danius Malinauskas

20
9,5

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktorius Gintaras Abaravičius
Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė

II

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktorė Regina Lopienė
25

Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė

61
100

Fotografijos muziejaus rekonstravimas
Ch.Frenkelio rūmų parko ir pastatų rekonstravimas

Šiaulių "Aušros" muziejaus direktorius Raimundas Balza:

40,69
57,42

05.001.05

05.001.05.01

Tikslas: Užtikrinti Kultūros ministerijos veiklos organizavimą ir jai pavaldžių įstaigų priežiūrą
R-05-001-05-01 Kultūros ministerijos įregistruotų vykdyti sutarčių
skaičius

Klaipėdos dramos teatro vadovas Gediminas Pranckūnas

8

Šiaulių dramos teatro vadovas Antanas Venckus

19,8

Valstybinio jaunimo teatro vadovas Algirdas Latėnas

56,3
31

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorė Rūta Žirgulytė
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji bibliotekos direktorius Petras
Zurlys

2880

Uždavinys: Siekti efektyvios ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos
P-05-001-05-01-01 Įjungtų į NAVISION sistemą įstaigų skaičius

47

P-05-001-05-01-02 Auditų skaičius
P-05-001-05-01-03 Vykdomų tarpinstitucinių veiklos planų, kuriuos
koordinuoja Kultūros ministerija, skaičius

15
16
Strateginio planavimo skyriaus vedėja Livija Maslauskaitė, Finansų ir turto
valdymo skyriaus vedėja Veronika Virganavičiūtė

Užtikrinti Kultūros ministerijos kaip viešojo administravimo
subjekto vidaus administravimą

Įgyvendintos Kultūros ministerijos strateginio veiklos plano programos

7

Finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja Veronika Virganavičiūtė

Vykdyti Kultūros ministerijos strateginio veiklos plano
įgyvendinimo stebėseną

Parengtų dokumentų skaičius

1

Strateginio planavimo skyriaus vedėja Livija Maslauskaitė

05.001.05.01.02 Priemonė: Skleisti informaciją apie ministerijos veiklą
Organizuoti spaudos konferencijas
Dalyvauti radijo ir televizijos laidose
Rengti pranešimus ir publikacijas žiniasklaidai

05.001.07.01

Kauno valstybinio dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas

21

05.001.05.01.01 Priemonė: Vykdyti Kultūros ministerijos strateginį veiklos planą

05.001.07

Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovas Benjaminas Želvys

I - IV
IV

Organizuota spaudos konferencijų
Dalyvauta radijo ir televizijos laidose (laidų skaičius)

20
120

Ministro atstovė spaudai Vaiva Gogelienė
Ministro atstovė spaudai Vaiva Gogelienė
Ministro atstovė spaudai Vaiva Gogelienė

I - IV
I - IV

Parengta prenešimų ir publikacijų žiniasklaidai

150

Ministro atstovė spaudai Vaiva Gogelienė

I - IV

R-05-001-07-01 Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centre
(LKDTC) pasitobulinusių darbuotojų skaičius

3000

Tikslas: Kelti kultūros darbuotojų kvalifikaciją

Uždavinys: Sudaryti tinkamas sąlygas kultūros darbuotojų mokymuisi
P-05-001-07-01-01 LKDTC surengtų kursų, seminarų, projektų skaičius

05.001.07.01.01 Priemonė: Užtikrinti kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų vykdymą bei kvalifikacijos kėlimo renginių organizavimą
Rengti profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas bibliotekų, Parengtų profesinės kvalifikacijos tobulinimo programų bibliotekų,
kultūros centrų ir muziejų specialistams
kultūros centrų ir muziejų specialistams skaičius

95

31

Kultūros darbuotojų tobulinimosi centro direktorė Lina Banienė
Kultūros darbuotojų tobulinimosi centro direktorė Lina Banienė

I

Rengti bendrųjų kompetencijų (vadybos, bendrakultūrines,
informacinių technologijų) mokymo programas

Parengtų vadybos, bendrakultūrinių ir informacinių technologijų
mokymo programų skaičius

19

Kultūros darbuotojų tobulinimosi centro direktorė Lina Banienė

I

Rengti valstybės tarnautojų mokymo programas

Parengtų valstybės tarnautojų mokymo programų skaičius

6

Kultūros darbuotojų tobulinimosi centro direktorė Lina Banienė

I

Rengti profesinės kvalifikacijos tobulinimo seminarus, kursus ir
kitus mokymo renginius bibliotekų, kultūros centrų ir muziejų
specialistams

Surengtų profesinės kvalifikacijos tobulinimo seminarų, kursų ir kitų
renginių skaičius

60

Kultūros darbuotojų tobulinimosi centro direktorė Lina Banienė

I - IV

Rengti vadybos, bendrakultūrinius, kitus seminarus ir kursus

Surengtų vadybos, informacinių technologijų, bendrakultūrinių
tobulinimo seminarų, kursų ir kitų renginių skaičius

35

Kultūros darbuotojų tobulinimosi centro direktorė Lina Banienė

I - IV

Kultūros darbuotojų tobulinimosi centro direktorė Lina Banienė

I - IV

12

Kultūros darbuotojų tobulinimosi centro direktorė Lina Banienė

I - IV

300

Kultūros darbuotojų tobulinimosi centro direktorė Lina Banienė

I - IV

Rengti kvalifikacijos tobulinimo seminarus, kursus ir kitus
mokymo renginius valstybės tarnautojams
Leisti virtualų informacinį leidinį "Kultūros aktualijos", skleisti
informaciją apie kvalifikacijos tobulinimą ir bendrųjų
kompetencijų ugdymą

Parengtų ir interneto svetainėje patalpintų virtualių kasmėnesinių
informacinių leidinių „Kultūros aktualijos“ skaičius

Organizuoti seminarų, kursų ir kitų mokymo renginių dalyvių
Skirtų lėšų suma
apgyvendinimą LKDTC bendrabutyje (Saltoniškių g. 56, Vilnius)

