PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2012 m. balandžio 6 d.
įsakymu Nr. ĮV - 248

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

2012 METŲ VEIKLOS PLANAS
2012 metų asignavimai (tūkst. litų)
iš jų
Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

išlaidoms

Įvykdymo
terminas
(ketv.)
iš viso

iš viso

1

2

3

4

5

6

7

iš jų darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

Tarpinstitucinio veiklos plano
kodas ir pavadinimas, kitų
programų ir strategijų
pavadinimas, atitinkamai jų
priemonės punktas, Vyriausybės
prioriteto kodas ir prioritetinio
darbo pavadinimas

8

9

PROGRAMA „LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, AKTUALIZAVIMAS IR POPULIARINIMAS, VALSTYBINĖS KALBOS APSAUGA“
02.004.01

TIKSLAS. Tobulinti kultūros paveldo apsaugos politikos formavimą ir užtikrinti tinkamą jos įgyvendinimą

02.004.01.01
02.004.01.01.01

20386

20386

5089

UŽDAVINYS. Tobulinti kultūros paveldo apsaugos teisinį reglamentavimą

32

32

24

Priemonė. Nustatyti ir įvertinti administracinių paslaugų, teikiamų kultūros paveldo srityje, administracinę naštą

32

32

24

32

32

24

1. Veiksmas. Nustatyti ir įvertinti administracinių
paslaugų, teikiamų Kultūros paveldo departamento (toliau
- KPD) kultūros paveldo srityje vadovaujantis kultūros
ministro ir KPD direktoriaus patvirtintais įsakymais,
administracinę naštą bei patikslinti teisės aktus, siekiant
sumažinti juose esančius įpareigojimus.

1. Kriterijus. Kultūros paveldo
srityje teikiamų administracinių
paslaugų, kurių administracinė
našta sumažinta, dalis (procentais)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų
P-02-004-01-01-01)

5

Juridinis skyrius,
Apskaitos,
paveldotvarkos
planavimo
skyrius

II-IV ketv.

Lietuvos kultūros politikos kaitos
gairių įgyvendinimo 2012–2014
metų tarpinstitucinio veiklos plano
5.1.4 priemonė

02.004.01.02

UŽDAVINYS. Siekti išsaugoti, apskaityti ir pristatyti visuomenei Lietuvos
nekilnojamąjį kultūros paveldą ir kilnojamąsias kultūros vertybes

02.004.01.02.01

Priemonė. Įgyvendinti Paveldotvarkos programą

02.004.01.02.02

1. Kriterijus. Sutvarkytų kultūros
paveldo objektų skaičius (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų R-02-004-01-01)

8

IV ketv.

20354

20354

5065

5274

5274

0

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

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

15

Apskaitos,
paveldotvarkos
planavimo
skyrius,
VĮ "Lietuvos
paminklai"

I-IV ketv.

3694

3694

2. Veiksmas. Organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo
teritorijų planavimo dokumentų bei apsaugos reglamentų
ir paveldo tvarkybos reglamentų rengimą.

2. Kriterijus.
Rengiami teritorijų planavimo
dokumentai (specialieji planai)
(vnt.)

15

Apskaitos,
paveldotvarkos
planavimo
skyrius,
VĮ "Lietuvos
paminklai"

I-IV ketv.

1040

1040

3. Veiksmas. Vykdyti išlaidų kultūros paveldo objektų
valdytojams kompensavimą:
▪ 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.

3. Kriterijus.
Kompensuotos išlaidos kultūros
paveldo objektų valdytojams
(tūkst. Lt)

500

Apskaitos,
paveldotvarkos
planavimo
skyrius

I-IV ketv.

500

500

4. Veiksmas. Organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti
kultūros paveldo objektų ženklinimą tipinėmis lentomis.

4. Kriterijus. Skirta lėšų
kultūros paveldo objektų
ženklinimui ir ženklinimo lentų
gamybai (tūkst. Lt)

40

Apskaitos,
paveldotvarkos
planavimo
skyrius,
VĮ "Lietuvos
paminklai"

I-IV ketv.

40

40

6462

6462

Priemonė. Administruoti kultūros paveldo apsaugos priežiūrą ir kontrolę

3773

1. Veiksmas. Organizuoti kultūros paveldo apsaugos
priežiūrą ir kontrolę

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

2. Veiksmas. Vykdyti kultūros paveldo objektuose ir
2.1. Kriterijus. Išduodamos
vietovėse atliekamų tvarkybos darbų priežiūrą ir kontrolę tvarkomųjų paveldosaugos darbų
projektavimo sąlygos (vnt.)

2.2. Kriterijus. Išduodami
specialieji reikalavimai ir
rašytiniai pritarimai statinių
projektams rengti (vnt.)
2.3. Kriterijus. Išduodami
leidimai atlikti tvarkomuosius
paveldosaugos darbus (vnt.)
2.4. Kriterijus. Priimami kultūros
paveldo objektų ar jų dalių
tvarkomieji paveldosaugos darbai
(vnt.)
2.5. Kriterijus. Išnagrinėtos
administracinių teisės pažeidimų
bylos (priimtų nutarimų
administracinių teisės pažeidimų
bylose ir surašytų bei įvykdytų
administracinių nurodymų
skaičius, vnt.)
3. Veiksmas. Vykdyti kultūros paveldo objektų
stebėseną

4. Veiksmas. Užtikrinti prekybos antikvariniais daiktais
kontrolę

3.1. Kriterijus. Vykdoma
pavienių ir kompleksinių kultūros
paveldo objektų dalių apžiūra
(vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų
P-02-004-01-03-02)
4.1. Kriterijus. Išduodamos
licencijos prekiauti antikvariniais
daiktais (vnt.)

100

I-IV ketv.

KPD teritoriniai
padaliniai

6461

6461

3773

I-IV ketv.

190

I-IV ketv.
1885

I-IV ketv.
180
I-IV ketv.
47

KPD teritoriniai
padaliniai

I-IV ketv.

KPD teritoriniai
padaliniai

I-IV ketv.

53

3287

Kontrolės skyrius I-IV ketv.
2

Etnografinių kaimų išsaugojimo
2011-2013 metų tarinstitucinio
vaiklos plano 2.2 priemonė

4.2. Kriterijus. Tikrinami
juridiniai asmenys, prekiaujantys
antikvariniais daiktais (vnt.)

KPD teritoriniai
padaliniai

I-IV ketv.

15

5. Veiksmas. Organizuoti ir užtikrinti tarybų ir komisijų
veiklą:
▪ Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų
atestavimo 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;
▪ III-oji Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba.

5.1. Kriterijus. Užtikrinama
įvairių sričių kultūros paveldo
apsaugos ekspertų tarybų ir
komisijų veikla (tūkst. Lt)

147

Kontrolės skyrius, I-IV ketv.
Apskaitos,
paveldotvarkos
planavimo
skyrius

6. Veiksmas. Užtikrinti išvežamų į užsienį kilnojamųjų
kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų kontrolę

6.1. Kriterijus. Išduodami
leidimai išvežti kilnojamąsias
kultūros vertybes ir antikvarinius
daiktus (vnt.)

200

Kontrolės skyrius I-IV ketv.

7. Veiksamas. Teisės aktų projektų rengimas

7.1. Kriterijus. Rengiami teisės
aktų projektai (vnt.)

10

Juridinis skyrius I-IV ketv.

8. Veiksmas. Dalyvavimas teisminėse bylose

8.1. Kriterijus. Dalyvaujama
teisminėse bylose (vnt.)

160

I-IV ketv.

9. Veiksmas. Personalo tvarkymas

9.1. Kriterijus. Tvarkomos
valstybės tarnautojų ir darbuotojų
asmens bylos (vnt.)

125

10. Veiksmas. Dokumentų valdymas

10.1. Kriterijus. Registruojami
dokumentai (vnt.)

Juridinio skyriaus I-IV ketv.
Personalo
administravimo ir
dokumentų
poskyris
I-IV ketv.

10.2. Kriterijus.Tvarkomos
archyvinės bylos (vnt.)

12500

350

I-IV ketv.

11. Veiksmas. Sudaryti apsaugos sutartis su kultūros
paveldo objektų valdytojais

11. Kriterijus. Sudaromos
apsaugos sutartys (vnt.)

10

KPD padaliniai

I-IV ketv.

12. Veiksmas. Organizuoti ir tvarkyti paveldosaugos
specialistų atestavimą

12.1. Kriterijus. Atestuojami
paveldosaugos specialistai (vnt.)

150

Kontrolės skyrius I-IV ketv.

12.2. Kriterijus. Rengiami
paveldosaugos specialistų
atestavimo posėdžiai (vnt)

20

I-IV ketv.

13. Veiksmas. Pajamų įmokos

13.1. Kriterijus. Pajamos, gautos
už leidinių apie kultūros paveldą
platinimą
(tūkst. Lt)

1

Administracinis
skyrius

II-IV ketv.

14. Veiksmas. Parengti Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos kovos su korupcija 2012-2014
metų priemonių planą

14.Veiksmas. Parengtas Kultūros
paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos kovos su
korupcija 2012-2014 metų
priemonių planas (vnt.)

1

KPD direktoriaus
pavaduotojas

I ketv.

15. Veiksmas. Vykdyti KPD kovos su korupcija 201215. Kriterijus. Pateiktų
priemonių poveikio vertinimų
2014 metų priemonių planą, vykdyti įgyvendinimo
stebėseną ir teikti priemonių poveikio vertinimą Kultūros skaičius 2012 metais
ministerijai

2
Kontrolės skyrius III-IV ketv.
(kas pusę
metų)

1

1

Kultūros srities antikorupcinė
2011-2014 metų programa, 22
priemonė

Kultūros srities antikorupcinė
2011-2014 metų programa, 23
priemonė

16. Veiksmas. Vadovaujantis Ūkio ministerijos
16. Kriterijus. Parengtų
parengtomis Kontrolinių klausimynų rengimo gairėmis ir kontrolinių klausimynų skaičius
pavyzdiniais klausimynais Kultūros ministerijos srityje
(vnt)
veikiančios priežiūros institucijos turi parengti ir
institucijos vadovas patvirtinti priežiūros funkcijoms
vykdyti reikalingus kontrolinius klausimynus skirtus ūkio
subjektų veiklos priežiūrai ir kontrolei.

1

Juridinis skyrius

II ketv.

Nacionalinė kovos su korupcija
2011-2014 metų programa,
įgyvendinimo priemonių plano
3.1 priemonė; Kultūros srities
antikorupcinė 2011-2014 metų
programa, 2 priemonė

17. Veiksmas. Atlikti teisės aktuose įtvirtintų ūkinės
komercinės veiklos leidimų (licencijų) peržiūrą, jų
išdavimo sąlygų analizę, nustatyti nepagrįstus,
neproporcingus ir perteklinius leidimus (licencijas) ir jų
išdavimo sąlygas bei reikalavimus ir parengti būtinus
teisės aktų pakeitimų projektus

1

Juridinis skyrius,
KPD direktoriaus
pavaduotojas

II ketv.

Nacionalinė kovos su korupcija
2011-2014 metų programos
įgyvendinimo priemonių plano
3.3 priemonė; Kultūros srities
antikorupcinė 2011-2014 metų
programa, 4 priemonė

17.1. Kriterijus. Pateiktų išvadų
dėl teisės aktų rengimo
reikalingumo skaičius (vnt.)

17.2. Kriterijus Peržiūrėtų
išduotų licencijų analizė (vnt.)
02.004.01.02.03

Priemonė. Vykdyti Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą
1. Veiksmas. 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.

02.004.01.02.04

1. Kriterijus. Tvarkomi Lietuvos
Katalikų bažnyčios nekilnojamojo
ir kilnojamojo kultūros paveldo
objektai (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų
P-02-004-01-02-03)

14

Apskaitos,
paveldotvarkos
planavimo
skyrius,
VĮ "Lietuvos
paminklai"

Priemonė. Tirti bei kaupti duomenis apie kultūros paveldą

1. Kriterijus. Tvarkoma objektų,
įtraukų į Jono Pauliaus II
piligrimų kelio kūrimo ir jo
objektų pritaikymo
(paveldotvarka) piligrimų ir
turizmo reikmėms programą (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų
P-02-004-01-02-04)

3

Apskaitos,
paveldotvarkos
planavimo
skyrius,
VĮ "Lietuvos
paminklai"

3000

3000

600

600

I-IV ketv.

Priemonė. Vykdyti Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programą
1. Veiksmas. Organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti Jono
Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo
(paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programos
objektų tvarkybos darbus.

02.004.01.02.05

10

Jono Pauliaus II pilgrimų kelio
kūrimo ir jo objektų pritaikymo
piligrimų ir turizmo reikmėms
2007-2013 metų programa 2.3.2,
2.4.1, 2.12.2 priemonės

I-IV ketv.

2186

2186

1292

02.004.01.02.06

1. Veiksmas. Rinkti tyrimais pagrįstą, materialią kultūros
paveldo išraišką apibūdinančią, fiksuojančią dabartį ir
praeitį, informaciją, surašant visus galimus
nekilnojamajam kultūros paveldui priskirtinus kūrinius ir
daiktus. Užfiksuoti (inventorizuoti) pavienių ir į
kompleksus įeinančių kultūros paveldo objektų
vertingąsias savybes ir parengti Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybų aktų projektus; užfiksuoti
(inventorizuoti) kultūros paveldo vietovių vertingąsias
savybes ir parengti Nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybų aktų projektus; atskleisti vertingųjų
savybių požymių turinčius ir (ar) neturinčius
nekilnojamuosius objektus, esančius kultūros vertybių
teritorijose. Rengti dokumentus, reikalingus kilnojamųjų
kultūros vertybių, nesančių valstybinėse saugyklose,
įregistravimui Kultūros vertybių registre.

1. Kriterijus. Įregistruotos
informacijos apie kultūros paveldo
objektus skaičius (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų
P-02-004-01-02-05)

2450

2. Veiksmas. Pajamų įmokos

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

25

Kultūros paveldo
centras

IV ketv.

Priemonė. Parengti
duomenis nekilnojamųjų
kultūros vertybių
atskleidimui
1. Veiksmas. 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.
▪ Archeologiniai tyrimai.
▪Kultūros vertybių registro duomenų palaikymas ir
atnaujinimas, informacinės sistemos tobulinimas.

02.004.01.02.07

Kultūros paveldo I-IV ketv.
centras

1. Kriterijus. Įregistruota
duomenų susijusiuose registruose
(vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų
P-02-004-01-02-06)

20000

2161

2161

1292

25

25

9

550

550

216

216

I-IV ketv.
Apskaitos,
paveldotvarkos
planavimo
skyrius, Registro
tvarkymo, viešųjų
ryšių ir
edukacijos
skyrius

Priemonė. Dalyvavauti tarptautinių organizacijų ir Baltijos jūros regiono šalių programose ir projektuose bei tarpvalstybiniame bendradarbiavime kultūros paveldo
apsaugos srityje

1. Veiksmas. Užtikrinti Lietuvos dalyvavimą tarptautinių 1. Kriterijus. Dalyvauta
Jungtinių Tautų organizacijų
organizacijų programose ir projektuose:
(UNESCO, ICCROM) renginiuose
(vnt.) (sudaro KM strateginio
veiklos plano kriterijų
P-02-004-01-02-07)

3

2. Kriterijus. Dalyvauta Europos
Tarybos vykdomų projektų Europos kultūros kelių instituto
(EKKI) programos, Kultūros
paveldo ir kraštovaizdžio komiteto
(CD-PATEP) renginiuose (vnt.)
(sudaro KM strateginio veiklos
plano kriterijų
P-02-004-01-02-07)

3

3. Kriterijus. Dalyvauti Baltijos
jūros regiono šalių (BJRŠ)
kultūros paveldo monitoringo
grupės ir specializuotų darbo
grupių veikloje (vnt.) (sudaro KM
strateginio veiklos plano kriterijų
P-02-004-01-02-07)

3

1. Kriterijus. Surengta Europos
paveldo dienų renginių savaitė
Lietuvos savivaldybių teritorijose
(vnt.) (sudaro KM strateginio
veiklos plano kriterijų
P-02-004-01-02-07)

1

2. Veiksmas. Organizuoti seminarus, konferencijas
miestų ir rajonų paveldosaugos specialistams, kultūros ir
švietimo įstaigoms, visuomeninėms organizacijoms,
kultūros paveldo objektų valdytojams

Registro
I-IV ketv.
tvarkymo, viešųjų
ryšių ir
edukacijos
skyrius

Regionų kultūros plėtros 20122020 metų programa,
2.2.priemonė

3. Veiksmas. Bendradarbiauti su kitų šalių kultūros
paveldo apsaugos institucijomis

02.004.01.02.08

2

1. Kriterijus. Organizuota
susitikimų su kitų šalių kultūros
paveldo apsaugos institucijomis
(vnt.) (sudaro KM strateginio
veiklos plano kriterijų
P-02-004-01-02-07)

2

Užtikrinti visuomenei
galimybę pažinti ir saugoti
kultūros paveldą

434

1. Veiksamas. Informuoti visuomenę apie kultūros
paveldą, jo apsaugos procesus, užtikrinant galimybę jį
pažinti ir saugoti. Dalinai finansuoti paveldosauginės
literatūros leidybos bei nekilnojamojo kultūros paveldo
pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektus.

02.004.01.02.09

2. Kriterijus. Organizuota
seminarų 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,
skatinant atsakomybę už paveldo
išsaugojimą (vnt.) (sudaro KM
strateginio veiklos plano kriterijų
P-02-004-01-02-07)

1. Kriterijus. Iš dalies finansuotų ne mažiau
kaip 50
projektų, skirtų deramai
informacijos apie paveldą sklaidai
užtikrinti, skaičius (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų
P-02-004-01-02-08)

Vykdyti Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programą

434

Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo, esančio užsienyje,
pažinimo, sklaidos ir globos
programa, 1.8 priemonė

Registro
I-IV ketv.
tvarkymo, viešųjų
ryšių ir
edukacijos
skyrius

1600

1600

1. Veiksmas. Organizuoti ir įgyvendinti Žemaičių Krikšto 1. Kriterijus. Tvarkoma objektų,
ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus
įtrauktų į Žemaičių krikšto ir
minėjimo 2009-2017 m. programos priemones
Žemaičių vyskupystės įsteigimo
600 metų jubiliejaus minėjimo
2009-2017 metų programą (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų
P-02-004-01-02-09)

02.004.01.02.10

2

Apskaitos,
paveldotvarkos
planavimo
skyrius,
VĮ "Lietuvos
paminklai"

Žemaičių krikšto ir Žemaičių
vyskupystės įsteigimo 600 metų
jubiliejaus minėjimo 2009–2017
metų programa, 4.1, 4.2, 4.3
priemonės

I-IV ketv.

32

Priemonė. Parengti valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų apskaitos dokumentaciją, siekiant išsaugoti jų vertingąsias savybes

1. Veiksmas. Rinkti tyrimais pagrįstą materialią
valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros
objektų išraišką apibūdinančią, fiksuojančią dabartį ir
praeitį, informaciją . Užfiksuoti pavienių ir į kompleksus
įeinančių kultūros paveldo objektų vertingąsias savybes.
Atskleisti jų teritorijose esančius vertingųjų savybių
požymių turinčius ir (ar) neturinčius objektus. Parengti
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų
projektus ir pristatyti minėtoje taryboje.

1. Kriterijus. Valstybinės
reikšmės istorijos, archeologijos ir
kultūros objektų, kurių apskaitos
dokumentacija parengta, skaičius
(vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų
P-02-004-01-02-10)

10

32

Lietuvos kultūros politikos kaitos
gairių įgyvendinimo 2012–2014
metų tarpinstitucinis veiklos
planas, 5.1.1 priemonė

KPD direktoriaus II-IV ketv.
pavaduotojas,
Kultūros paveldo
centras

1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:

20386 20386

5089

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

20360 20360

x

5080

x

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

x

x

x

x

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

26

26

9

x

x

x

x

x

5089

x

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

20386 20386

Iš viso programai finansuoti (1+2)
_____________________

1. Skilties „Tikslo, uždavinio, priemonės kodas“ eilutėse įrašomas atitinkamos strateginio veiklos plano programos, kurią įgyvendinant dalyvauja įstaiga, tikslo, uždavinio ir priemonės kodas.
2. Skilties „Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas“ eilutėse įrašomas atitinkamos strateginio veiklos plano programos, kurią įgyvendinant dalyvauja įstaiga, tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas. Jeigu įstaiga dalyvauja
įgyvendinant ne vieną programą, ši lentelė pratęsiama nurodant kitų programų elementus.
3. Skilties „Veiksmo pavadinimas“ eilutėse nurodomi veiksmai, kuriuos atliks įstaiga, įgyvendindama nurodytos strateginio veiklos plano programos atitinkamą priemonę.

