KULTŪROS MINISTERIJOS
ATLIKTI, VĖLUOJANTYS BEI VYKDOMI
VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO (toliau – LRV PĮP) VEIKSMAI
Vyriausybės programos įgyvendinimo plano dokumentas: 17-OSIOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS
Ataskaitos parengimo data: 2018 m. gruodžio 19 d.

• Septynioliktos LRV programos įgyvendinimo ketverių meų plane Kultūros ministerijai suplanuota įvykdyti 55
veiksmus.
• Yra įgyvendinti 27 veiksmai arba 49 proc. visų numatytų darbų.
• 2017 m. - 2018 m. planuota įvykdyti 38 veiksmus.
• 2019 m. planuojama įvykdyti 12 veiksmų, o 2020 m. – likusius 5 veiksmus.
• Ketverių metų Vyriausybės programoje atsiliekama nuo grafiko, įgyvendinant 4 veiksmus, tačiau yra atliktų darbų
iš 2019 metų plano.
Eil.
nr.

LRV PĮP veiksmų pavadinimai

LRV PĮP numatyta
įvykdymo data

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

ĮVYKDYTI VEIKSMAI
1.

2.3.6.4.
Kompleksinių kultūros projektų ir meno
mecenavimo
populiarinimas
bei
palankios
filantropijai aplinkos gerinimas, siekiant privataus
investavimo (Mecenatystės įstatymo ir susijusių
įstatymų projektų parengimas, kompleksinių
investicijų ir mecenavimo populiarinimas)

2017 m.
II ketv.

Įvykdyta.
2018-05-24 priimtas Mecenavimo įstatymas, Nr. XIII-1198. Įsteigta
Mecenavimo taryba. 2018 m. lapkričio mėn. suteiktas pirmasis
nacionalinio mecenato vardas (Arvydui Paukščiui – bendrovės
„Teltonika“ steigėjui ir savininkui, parėmusiam Balbieriškio Švč. M.
Marijos Rožančinės bažnyčios atstatymo projektą), tai pažymint 2019
m. sausio mėn bus pirmą kartą įteikiamas mecenato ženklas.

2.

2.3.6.6.
Kultūros ir meno stebėsenos ir analizės sistemos,

2017 m.
IV ketv.

Įvykdyta.
Lietuvos kultūros taryboje įsteigtas Stebėsenos ir analizės skyrius,
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reikalingos Lietuvos kultūros politikai tobulinti,
sukūrimas (Kultūros raidos analizės ir tendencijų
prognozės centro Lietuvos kultūros taryboje
sukūrimas, Kultūros strateginių ir reikminių tyrimų
plano parengimas ir įgyvendinimas Kultūros
ministerijoje ir Lietuvos kultūros taryboje)

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą
jame dirba 3 darbuotojai: 2 analitikai ir skyriaus vedėjas. 2017 m.
spalio 2 d. kultūros ministrės įsakymu Nr. ĮV-981 „Dėl Kultūros
ministerijos 2017–2020 metų strateginių ir reikminių tyrimų plano
patvirtinimo“ patvirtintas Kultūros ministerijos 2017–2020 metų
strateginių ir reikminių tyrimų planas, jis paskelbtas viešai Kultūros
ministerijos interneto svetainėje.

3.

2.3.6.7.
Lietuvos kultūros ir meno komunikacijos sistemos
sukūrimas (Kultūros ministerijos Lietuvos kultūros
ir meno informacijos skyriaus įkūrimas, Strateginės
komunikacijos ir medijų raštingumo kompetencijų
tobulinimas)

2017 m.
IV ketv.

Įvykdyta.
Nuo 2018-01-15 įsigaliojo naujoji Kultūros ministerijos struktūra,
kurioje numatyti žmogiškieji ištekliai kultūros ir meno
komunikacijos koordinavimui bei medijų raštingumo veikloms.

4.

2.3.7.1.
Patariamųjų Kultūros ministerijos tarybų ir
ekspertų komisijų ir institucijų pertvarka ir
optimizavimas, siekiant jų subalansavimo ir
procesų savireguliacijos

2017 m.
IV ketv.

Įvykdyta.
Kultūros ministro 2018-04-03 įsakymu Nr. ĮV-334 patvirtintos
Patariamųjų Kultūros ministerijos tarybų, komisijų ir darbo grupių
sudarymo rekomendacijos pradėtos įgyvendinti.

5.

2.3.9.3.
Kultūros projektų ekspertavimo ir konsultavimo
sistemos atnaujinimas, siekiant įgyvendinti
pagarbaus atstumo principą

2017 m.
IV ketv.

Įvykdyta.
Kultūros projektų ekspertavimo ir konsultavimo sistema atnaujinta,
sudaryta ekspertų duomenų bazė, leidžianti Lietuvos kultūros tarybai
vykdyti paraiškų atrankos ir vertinimo procedūras.

6.

2.4.4.1.
Valstybinių jubiliejų ir kitų sukakčių minėjimo
koncepcijos sukūrimas

2017 m.
IV ketv.

Įvykdyta.
Kultūros ministro 2018-02-01 įsakymu Nr. ĮV-164 patvirtinta
Valstybinių jubiliejų ir kitų sukakčių minėjimo koncepcija.

7.

2.1.4.3.
Moksleivių ir socialinę atskirtį patiriančių piliečių
nemokamo muziejų lankymo modelio sukūrimas,
išbandymas ir įgyvendinimas

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Kultūros ministro 2018-11-08 įsakymu Nr. ĮV-797
Moksleivių ir socialinę atskirtį patiriančių piliečių
muziejų lankymo modelis ir jo įgyvendinimo
Bandomasis modelis (nemokamas muziejų nuolatinių

patvirtinta
nemokamo
koncepcija.
ekspozicijų
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Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą
lankymas mokiniams) yra vykdomas Kultūros ministerijos
pavaldumo muziejuose nuo 2018-02-01. Kultūros ministro įsakymais
paskirtas finansavimas muziejams už 2018 m. nuolatinėse
ekspozicijose nemokamai apsilankiusius mokinius per tris š.m.
ketvirčius – 347 tūkst. eurų. Juose per šį laikotarpį apsilankė per 195
tūkst. mokinių.

8.

2.3.7.5.
Kultūros ministerijos struktūros ir darbuotojų
kompetencijų bei funkcijų peržiūra pagal
procesinio valdymo principus

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Nuo 2018-01-15 įsigaliojo nauja Kultūros ministerijos struktūra, kuri
atitinka jai pavestas įgyvendinti funkcijas. Naujo modelio esmė –
darbas, nukreiptas į kultūros politikos formavimą, organizavimą bei
stebėseną ir Vyriausybės programos prioritetų įgyvendinimą. Po
pertvarkos Kultūros ministerijoje sumažėjo vadovaujančių
darbuotojų, padaugėjo kultūros politikos ir turinio specialistų.
Atsisakyta perteklinės hierarchijos – iš 3 departamentų ir jiems
pavaldžių 18 skyrių liko 11 administracinių padalinių. Ministerija
stiprina kultūros edukacijos, medijų raštingumo bei visuomenės
informavimo politikos kompetencijas. Įsteigtas Viešųjų ryšių ir
strateginės komunikacijos skyrius bus atsakingas ir už Lietuvos
kultūros ir meno informacijos sistemos sukūrimą bei jos veiklų
koordinavimą, informacinio saugumo politikos formavimą.

9.

2.3.8.3.
Kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo
sistemos tobulinimas

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimas atliekamas
vadovaujantis 2017-09-19 kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-948
patvirtintu Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno
darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu.

10.

2.3.8.6.
Viešųjų pirkimų ir administravimo kultūros
sektoriuje supaprastinimas ir subalansavimas,
siekiant socialinės atsakomybės

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Kultūros ministerija aktyviai dalyvavo formuluojant 2017-06-01
įsigaliojusios Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos 71 straipsnio 6
dalies 2 ir 6 punktus, kuriuose atsirado galimybė, vykdant
supaprastintus pirkimus, kurių tikslas įsigyti muziejų eksponatus,
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Būsena,
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archyvų ir bibliotekų dokumentus, prenumeruojamus laikraščius ir
žurnalus bei ekspertų komisijų, komitetų, tarybų narių, taip pat jų
pasitelkiamų ekspertų, valstybės institucijų kontrolės veiklai
reikalingų ekspertų teikiamas nematerialaus pobūdžio (intelektines)
paslaugas, netaikyti pirkimo procedūroms keliamų reikalavimų (71
straipsnio 3 dalis), kas racionalizavo tokių prekių ir paslaugų
įsigijimą.
LRV 2018-05-30 nutarimu Nr. 515 patvirtinta nauja radijo ir
audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir
transliavimo eteryje laiko pirkimų vykdymo tvarka, pakeisianti šiuo
metu galiojančią Radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų
parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir
televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarką.

11.

2.3.8.7.
Kultūros ir švietimo, mokslo ir studijų,
savivaldybių bibliotekų, paslaugų integravimo
modelio sukūrimas

2018 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Kultūros ir švietimo ir mokslo ministrų bendru 2018-10-09 įsakymu
Nr. ĮV-726/D-809 patvirtinti Savivaldybių viešųjų bibliotekų ir
mokyklų bibliotekų (išskyrus aukštąsias mokyklas) bibliotekų
paslaugų integravimo modeliai, su Lietuvos savivaldybių asociacija
suderinti 2018-09-28 raštu Nr. (13)-SD-573. Atsižvelgiant į situacijos
analizę ir sėkmingai taikomos praktikos pavyzdžius, mokyklų bei
bibliotekų steigėjams ir savininkams rekomenduojami šie bibliotekos
paslaugų organizavimo modeliai: mokyklos biblioteka veikia kaip
struktūrinis mokyklos padalinys arba suformuota kaip kito mokyklos
padalinio dalis; mokyklos bibliotekos funkcijas vykdo savivaldybės
viešoji biblioteka jungtinė biblioteka, kai viešoji ir mokyklos
bibliotekos veikia kartu, vadovaudamosi pasidalintosios lyderystės
principais (jungtinės veiklos sutarties tarp dviejų institucijų
rezultatas, kuris suteikia mokyklos ir vietos bendruomenės vartotojų
grupėms vienodą prieigą prie išteklių, paslaugų ir patalpų). Prieš
priimant sprendimą dėl planuojamo taikyti veiklos modelio (-ių)
savivaldybės teritorijoje būtina įvertinti gyventojų pasiskirstymą,
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Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą
demografinės struktūros ir jos kaitos tendencijas, mokyklų ir viešųjų
bibliotekų teritorinių padalinių išsidėstymą, bendrojo ugdymo
mokyklų tinklo pertvarkos bendruosius planus, vietos bendruomenės
poreikius, tiesiogines ir netiesiogines ekonomines sąnaudas bei
naudą.

12.

2.3.6.9.
Nacionalinės muziejų koncepcijos pagal darnios
plėtros principus sukūrimas ir išbandymas

2018 m.
II ketv.

Įvykdyta.
Kultūros ministro 2018-10-25 įsakymu Nr. ĮV-755 patvirtinta
Nacionalinė muziejų koncepcija pagal tvaraus vystymosi principus.

13.

2.3.9.1.
Regioninio kultūros projektų finansavimo modelio
sukūrimas ir įgyvendinimas

2018 m.
II ketv.

Įvykdyta.
2018-06-13 įsakymu Nr. ĮV-488 patvirtintas regioninių kultūros
projektų finansavimo modelis, kuris jau pradėtas įgyvendinti,
sudarytos regioninės kultūros tarybos, numatytos lėšos jų veiklai.

14.

2.3.9.2.
Tvaraus nevyriausybinių kultūros ir kūrybinių
organizacijų
finansavimo
modelio,
skirto
inovatyvioms kultūros paslaugoms, sukūrimas ir
įgyvendinimas

2018 m.
II ketv.

Įvykdyta.
Kultūros ministro 2017-08-25 įsakymu Nr. ĮV-940 „Dėl kultūros
rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių
patvirtinimo“ buvo patvirtinta kultūros ar meno srities organizacijų
strateginių programų įgyvendinimo programa. Tai programa, skirta
užtikrinti sėkmingą, tęstinę stipriausių nevyriausybinių kultūros
organizacijų veiklą. Dvylikai skirtingoms kultūros ir meno sritims
atstovaujančių organizacijų 2018 m. strateginėms programoms
įgyvendinti buvo skirta 1 200 000 eurų.

15.

5.5.13.4.
Integruoto kultūros
modelio sukūrimas

2018 m.
II ketv.

Įvykdyta.
Apibendrinus institucijų nuomones ir pasiūlymus, parengta Kultūros
tarptautiškumo politikos koncepcija, kuri, suderinus su
suinteresuotomis institucijomis, patvirtinta kultūros ministro 201812-18 įsakymu Nr. ĮV-977. Koncepcijoje apibrėžta kultūros
tarptautiškumo politikos integruoto koordinavimo sąvoka bei
nustatytas kultūros tarptautiškumo politikos integruoto koordinavimo
modelis.
Pažymėtina, jog Kultūros tarptautiškumo politikos koncepcija turės

tarptautiškumo

politikos
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Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą
tiesiogines sąsajas su kultūros strategija Kultūra 2030, nustatydama
Lietuvos kultūros tarptautiškumo politikos gaires.

16.

17.

2.1.4.4.
Mokinių poreikiams skirtos kultūros
koncepcijos sukūrimas ir išbandymas

paso

2.3.8.5.
Kultūros įstaigų paslaugų ir aptarnavimo kokybės
modelio sukūrimas ir kokybės vadybos principų
įdiegimas, siekiant užtikrinti kultūros paslaugų
vartotojų grįžtamąjį ryšį ir pasitenkinimą

2018 m.
III ketv.

Įvykdyta.
Kultūros ir švietimo ir mokslo ministrų 2018-06-13 įsakymu Nr. ĮV572/V-650 „Dėl kultūros paso koncepcijos patvirtinimo“ patvirtinta
Kultūros paso koncepcija. Taip pat abi ministerijos patvirtino
Kultūros paso atrankos (patvirtinta kultūros ir švietimo ir mokslo
ministrų 2018-07-18 įsakymais Nr. ĮV-588/V-653) ir finansavimo
tvarkos (patvirtinta kultūros ir švietimo ir mokslo ministrų 2018-0822 įsakymais Nr. ĮV-632/V-699) aprašus. Atlikti darbai susiję su
sistemos
www.kulturospasas.lt
parengimu
Kultūros
pasui
administruoti ir ES struktūrinio fondo lėšų panaudojimu kultūros
pasui finansuoti. Kultūros paso paslaugų užsakymo ir
administravimo sistema sukurta 2018 m. rugsėjo mėn. Kultūros paso
poreikiams
papildyta
Švietimo
portalo
(http://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai) informacinė sistema.
Nuo spalio 3 d. mokyklų atstovai gali registruoti mokyklų pradinukų
grupes į renginius. Kultūros ministerija atsakinga už Kultūros paso
paslaugų atranką. Reguliariai rengia atrankas naujoms paslaugoms.
Švietimo informacinių technologijų centras atsakingas už sistemos
priežiūrą. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras yra
atsakingas už priemonės administravimą.
2018 metais Kultūros pasu naudojasi pradinukai, planuojama, kad
2019 m. galės naudotis visi 1–12 klasių mokiniai.

2018 m.
III ketv.

Įvykdyta.
Kultūros ministro 2017-05-15 įsakymu Nr. ĮV-675 patvirtinta
Kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis
tyrimo metodika. Kultūros ministro valdymo srityje veikiančioms
įstaigoms pavesta (taip pat rekomenduota kitoms kultūros paslaugas
teikiančioms įstaigoms) įsivertinti vartotojų pasitenkinimą
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Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą
teikiamomis paslaugomis, tyrimą atliekant kas 1 metus (arba ne
rečiau kaip kartą per 2 metus), pradedant nuo 2017 m. Patvirtintuose
Kultūros ministerijai pavaldžių muziejų, bibliotekų, teatrų
koncertinių įstaigų bei kitų įstaigų 2017 m. ir 2018 m. veiklos
planuose numatyti (suplanuoti) vartotojų (lankytojų) pasitenkinimo
teikiamomis paslaugomis tyrimai. 2017 m. vartotojų pasitenkinimo
tyrimai buvo įtraukti ir į Kultūros ministerijos pavaldumo muziejų,
bibliotekų, kitų įstaigų vadovų (direktorių) metines užduotis. Didžioji
dali įstaigų šiuos tyrimus atliko 2017 m., o 2018 m., atsižvelgiant į
tyrimų rezultatus, numato įgyvendinti atitinkamas priemones,
gerinančias vartotojams teikiamų paslaugų kokybę.

18.

5.3.2.5.
Visuomenės informacinio atsparumo koordinavimo
ir kompetencijų centro įkūrimas

2018 m.
III ketv.

Įvykdyta.
Parengta visuomenės informacinio atsparumo koordinavimo ir
kompetencijų centro koncepcijos ir poreikių analizė; įsteigtas
Kultūros ministerijos struktūrinis padalinys – Ryšių su visuomene ir
strateginės komunikacijos skyrius.

19.

2.4.3.2.
Regioninių socialinio, pilietinio, kultūros paveldo
pažinimo, nematerialiojo kultūros paveldo (etninės
kultūros) puoselėjimo, bendruomenių įtraukties
projektų inicijavimas ir įgyvendinimas

2018 m.
IV ketv.

Įvykdyta.
2018 m. inicijuota nauja programa „Kūrybinės bendruomenių
iniciatyvos“, finansuojama Kultūros rėmimo fondo lėšomis, jai
įgyvendinti numatyta 250 000 eurų. Ši programa numatyta Kultūros
rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse (toliau
– Gairės), kurios išdėstytos nauja redakcija kultūros ministro 201808-20 įsakymu Nr. ĮV-629. Programos tikslas – skatinti ir įgalinti
vietos, socialinės ar ekonominės padėties, interesų ar kitokias
bendruomenes dalyvauti meno mėgėjų kūrybinėse veiklose, sudaryti
sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti
(festivaliai, kūrybinės dirbtuvės, šventės, edukacinės programoss ir
kt.). Programos lėšomis finansuojamos veiklos: kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos; mažosios Lietuvos kultūros sostinės. Taip
pat Kultūros ministerija parengė Tolygios kultūrinės raidos
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Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą
įgyvendinimo regionuose modelį. Jo tikslas – sudaryti galimybę
regionams savarankiškai spręsti dėl jiems svarbių kultūros ir meno
projektų finansavimo, įtraukiant bendruomenes, kūrėjus, savivaldos
institucijas į sprendimų priėmimo procesus. Remiantis šiuo modeliu,
savivaldybės yra skatinamos daugiau investuoti į regionui svarbius
kultūros ar meno projektus. Naujas finansinis mechanizmas padės
užtikrinti kultūros prieinamumą ir jos įvairovę regionuose, mažinti
kultūrinę atskirtį tarp didmiesčių Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir kitų
regionų, stiprinti vietos kultūrinį identitetą. Kultūros ministrė 201806-13 įsakymu Nr. ĮV-488 patvirtino Tolygios kultūrinės raidos
įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašą. Siekdama išsamiai
supažindinti kultūros visuomenę su šiuo modeliu bei regionų kultūros
projektų finansavimo galimybėmis, Kultūros ministerija kartu su
Lietuvos kultūros taryba 2018 m. birželio–liepos mėn. rengė
susitikimus-diskusijas visose Lietuvos apskrityse. Susitikimuose
dalyvavo savivaldybių kultūros administratoriai, kultūros įstaigų bei
kultūrinę veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų, vietos
bendruomenių atstovai. 2018 m. rugsėjo mėn. buvo skelbiami
konkursai šrinkti Regionines kultūros tarybas. Regioninės kultūros
tarybos yra suformuotos ir paskelbtas konkursas daliniam regionų
projektų finansavimui 2019 m. Šių projektų daliniam finansavimui
2019 m. numatyta 3 mln. eurų (patvirtinta atskira programa Gairėse –
„Tolygi kultūrinė raida“).

20.

2.4.3.3.
Profesionalių meno kolektyvų judumo (mobilumo)
šalies regionuose modelio sukūrimas ir išbandymas

2018 m.
IV ketv.

Įvykdyta.
Kultūros ministro 2017-11-30 įsakymu Nr. ĮV-1144 patvirtinta
Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinė programa (toliau –
Programa) ir Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės
programos nuostatai. Kultūros ministerija 2018 m. pradėjo
įgyvendinti Programą, kurios vienas tikslų – profesionaliojo scenos
meno sklaida regionuose. Programa skirta nacionaliniams ir
valstybiniams teatrams ir koncertinėms įstaigoms, kurių savininko
8

Eil.
nr.

LRV PĮP veiksmų pavadinimai

LRV PĮP numatyta
įvykdymo data

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą
teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, t. y. 20-čiai įstaigų.
Tai pirma tokia programa, kurios apimtyje tikslingai planuojamos ir
skirstomos lėšos profesionalaus scenos meno sklaidos mobilumui
užtikrinti. Ši Programa pirmi metai ir pirmą kartą vykdoma
įgyvendinant Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno
įstatymo 16 straipsnio 7 ir 8 dalis. 2018 m. lėšos Programos
projektams įgyvendinti (3 mln. eurų) patvirtintos kultūros ministro
2018-02-01 įsakymu Nr. ĮV-160 „Dėl lėšų skyrimo Profesionaliojo
scenos meno veiklos nacionalinė programos projektams“. Finansuota
18 projektų sklaidai regionuose: vienos įstaigos regionuose
paskleisdavo premjerinį spektaklį ar koncertinę programą, kitos –
platesnį repertuarą. Buvo skirta apie 1078 tūkst. eurų, įskaitant
sklaidai užsienį – iš jų didesnė pusė lėšų skirta sklaidai Lietuvos
regionuose.

21.

2.5.2.4.
Nacionalinės dizaino verslo ir viešojo sektoriaus
politikos ir jos įgyvendinimo modelio, skirto
inovatyviems produktams ir paslaugoms kurti,
sukūrimas

2018 m.
IV ketv.

Įvykdyta.
Kultūros ministerija Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų
projektų teikimo gairėse įtvirtino, kad Lietuvos kultūros taryba
Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuos kultūros startuolių
programą. Finansavimas inovatyviems projektams ir paslaugoms bus
suteikiamas jau nuo 2019 m. Bus finansuojamas kūrybinių industrijų
kuriamų produktų ir (arba) paslaugų (įskaitant video žaidimus ir
multimediją) inicijavimas, kūrimas ir pirminės stadijos (idėjų
generavimo, investicijų pritraukimo, įvedimo į rinkas ir pan.)
vystymas, viešinimas bei populiarinimas Lietuvoje ir užsienyje,
įskaitant populiarinimui reikalingos rinkodaros medžiagos
parengimą. Šiuo metu yra gautos 25 projektų paraiškos dėl jų
finansavimo.

22.

2.4.4.2.
Vieningo
valstybinių
užtikrinimas

2018 m.
IV ketv.

Įvykdyta.
Įgyvendinant LRV 2015-08-19 nutarimą Nr. „Dėl Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio minėjimo programos patvirtinimo“, įvykdyta

švenčių

minėjimo

9

Eil.
nr.

LRV PĮP veiksmų pavadinimai

LRV PĮP numatyta
įvykdymo data

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos
kultūrinės dalis.

23.

4.2.4.6.
Profesionalių Lietuvos kultūros ir kūrybinių
produktų ir paslaugų eksporto paskatų sistemos
sukūrimas ir išbandymas

2018 m.
IV ketv.

Įvykdyta.
Kultūros ministerija atnaujino Lietuvos kultūros tarybos Kultūros
rėmimo fondo lėšomis finansuojamą programą „Kultūros ir
kūrybinės industrijos“ (kultūros ministro 2018-08-20 įsakymas Nr.
ĮV-629 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017-08-25
įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis
finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo“) .
Pagal atnaujintą programą bus finansuojami 2019 m. kultūros ir
kūrybinių industrijų (KKI) tinklaveikos projektai.
1. Lietuvoje rengiami verslumą propaguojantys ir tinklaveiką
skatinantys KKI renginiai (mugės, konferencijos, konkursai,
pristatymai, kūrybinės dirbtuvės ir panašaus pobūdžio projektai).
2 Lietuvos KKI produktų ir paslaugų pristatymas užsienyje
vykstančiose tarptautinėse mugėse, verslo misijose ir panašaus
pobūdžio renginiuose, įskaitant pristatymui reikalingos rinkodaros
medžiagos parengimą ir viešinimo išlaidas.
3. KKI profesionalų dalyvavimas tarptautiniuose tarpsektoriniuose
renginiuose (mokymuose, seminaruose, konferencijose ir panašaus
pobūdžio renginiuose), skatinant dalyvaujančių juridinių ir (arba)
fizinių asmenų kompetencijų kėlimą ir tarptautinę tinklaveiką.
Kultūros ministerija atnaujino ir Lietuvos kultūros tarybos Kultūros
rėmimo fondo lėšomis finansuojamą programą „Sklaida užsienyje“.
Pagal atnaujintą programą bus finansuojami 2019 m. sklaidos
užsienyje projektai. Šios programos tikslas – profesionalaus Lietuvos
kultūros ir meno pristatymas užsienio šalyse, esant užsienio šalių
kultūros ir meno organizacijų ar jų atstovų kvietimui ar tarptautinių
veiklos galimybių didinimas užsienio šalyse, kviečiant į Lietuvą
atvykti užsienio kultūros ir meno organizacijų atstovus.
Pagal programą bus finansuojami :
10

Eil.
nr.

LRV PĮP veiksmų pavadinimai

LRV PĮP numatyta
įvykdymo data

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą
1. Lietuvos kultūros ir meno pristatymai, renginiai ir renginių ciklai
užsienio valstybėse, bendradarbiaujant su užsienio kultūros ir meno
organizacijomis (festivaliais, scenos menų organizacijomis,
profesionaliomis agentūromis, muziejais, galerijomis, ir kt.).
2. Užsienio šalių kultūros profesionalų vizitai į Lietuvą, susitikimai
su kultūros ir meno įstaigų atstovais ir kūrėjais, kūrinių peržiūros,
siekiant juos pristatyti užsienio šalyse.
Papildomai pažymėtina, kad parengta Kultūros tarptautiškumo
politikos koncepcija, kurioje numatytas integruoto koordinavimo
modelis Lietuvos kultūros ir kūrybinių produktų ir paslaugų eksporto
paskatų sistemos tarpinstituciniam derinimui.

24.

2.3.8.4.
Statistinės informacijos apie kultūrą, meną ir
kūrybingumą rinkimo sistemos sukūrimas, siekiant
tvarios plėtros rezultatų

2018 m.
IV ketv.

Įvykdyta.
Inventorizuoti ir išanalizuoti Kultūros ministerijos ir pavaldžių
įstaigų renkami duomenys, statistinės informacijos ir duomenų
šaltiniai.
Įvertinti Eurostato ir Lietuvos statistikos departamento renkami
bendrieji kultūros srities statistiniai rodikliai.
Įvertinus Kultūros ministerijos ilgalaikį poreikį ir iniciatyvą,
Lietuvos statistikos departamentas parengė palydovines kultūros
sąskaitas, kurių tikslas įvertinti kultūros indėlį į šalies ekonomiką bei
apskaičiuoti ir skelbti kultūros sektoriaus ekonominius rodiklius:
kultūros sektoriuje sukurtą pridėtinę vertę, kultūros sektoriaus
produkciją ir kultūros sektoriuje užimtų gyventojų skaičių.
Nurodytų statistinių duomenų šaltinių įvertinimas ir statistinės
informacijos prieinamumas prisideda siekiant įrodymais grįstos
politikos formavimo ir sprendimų priėmimo, intervencijų poreikio ir
jomis sukuriamą naudos įvertinimo sektoriniu ir nacionaliniu
lygmeniu.

25.

2.1.4.2. Socialinės ir profesinės integracijos
modelio jauniesiems menininkams (menų ir dizaino

2019 m.
I ketv.

Įvykdyta.
Kultūros ministro 2017-11-30 įsakymu Nr. ĮV-1144 buvo patvirtinta
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Eil.
nr.

LRV PĮP veiksmų pavadinimai

LRV PĮP numatyta
įvykdymo data

studijų praktikų ir stažuočių sistemos sukūrimas
kultūros įstaigose ir kūrybiniame versle)
parengimas ir įgyvendinimas

26.

2.4.1.2.
Nacionalinės koncertų salės (Nacionalinių koncertų
rūmų),
atitinkančios
pasaulinius
muzikos
standartus, paslaugų infrastruktūros sukūrimo
inicijavimas

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą
Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinė programa. Vienas iš
šios programos uždavinių yra sudaryti sąlygas jauniems,
talentingiems menininkams ar jų kolektyvams reziduoti
profesionalaus scenos meno įstaigose. 2018 m. buvo finansuotas ir
įgyvendinamas Lietuvos nacionalinio dramos teatro jaunųjų
menininkų rezidencijų programos pilotinis modelis.

2019 m.
II ketv.

Įvykdyta.
Kultūros ministerijos užsakymu atlikta Nacionalinės koncertų salės
ant Tauro kalno Vilniuje, V. Mykolaičio-Putino g. 5, galimybių
studija. 2018-12-14 galimybių studija pristatyta viešai. Galimybių
studijoje įvardinta koncepcija tik patvirtino ir patikslino, kad
sprendimas statyti Nacionalinę koncertų salę teisingas, nurodydama
projekto įgyvendinimo kryptį.
Įnicijuojant Nacionalinės koncertų salės paslaugų infrastruktūros
sukūrimą, Nacionalinės koncertų salės investicijų projektas įrašytas į
2019–2021 m. Valstybės investicijų programą, 2019 m. sklypo
parengiamiesiems darbams numatant 1,9 mln. eurų, 2020 m.
projektavimui – 1,0 mln. eurų, 2021 m. projektavimui ir statybai – 10
mln. eurų.

VĖLUOJAMI VYKDYTI VEIKSMAI
1.

2.3.6.1.
Lietuvos kultūros politikos pagrindų įstatymo
projekto parengimas

2017 m.
IV ketv.

Vėluojama/Vykdoma.
Vėluojama parengti, nes užtruko derinimas.
Rengiamas įstatymo projektas ir jo lydimoji medžiaga, analizuojama
užsienio praktika ir kita teisinė informacija, kuri reikalinga rengiant
horizontalaus pobūdžio bendrą kultūros sritį reglamentuojantį
įstatymą.
Kultūros ministerija, rengdama Kultūros politikos pagrindų įstatymą,
taip pat siekdama įtvirtinti kultūros srities tvaraus finansavimo
modelį, darbo tvarka bendradarbiauja su Finansų ministerija ir
kultūros srities atstovais, galinčiais pateikti konkrečius pasiūlymus
12

Eil.
nr.

LRV PĮP veiksmų pavadinimai

LRV PĮP numatyta
įvykdymo data

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą
dėl įstatymo projekto nuostatų.
Įstatymo projekto nuostatos derinamos lygiagrečiai su rengiamu
kultūros strategijos Kultūra 2030 projektu, kurio aptarimas su
kultūros lauko bei savivaldos atstovais įvyko 2018-12-18. Įstatymo
proejktą numatome pateikti Vyriausybei 2019 m. I ketv.

2.

3.

2.3.6.2.
Lietuvos kultūros
patvirtinimas

strategijos

parengimas

ir

2.3.8.1.
Kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų
kompetencijų (gebėjimų) tobulinimo modelio
inicijavimas ir įgyvendinimas

2018 m.
I ketv.

Vėluojama/Vykdoma.
2018 m. spalio pab. kultūros strategijos Kultūra 2030 struktūra bei
pagrindinės numatomos kryptys pristatytos Kultūros ministerijos
kolegijai.
Gruodžio 5 d. viešai pristatyta parengta galimybių studija „Brėžiant
kultūros politikos kryptis“, kurios įžvalgomis, siūlymais bei
surinktais duomenimis ir statistika buvo naudotasi rengiant kultūros
strategijos Kultūra 2030 projektą. Taip pat strategijos projektas buvo
rengiamas atsižvelgiant į Nacionalinę muziejų koncepciją,
Visuomenės informavimo politikos kryptis, Kultūros tarptautiškumo
plėtros kryptis bei kt. dokumentus.
Parengtas kultūros strategijos Kultūra 2030 projektas 2018-12-13
pateiktas kultūros laukui bei savivaldos atstovams diskusijoms.
Gruodžio 18 d. kultūros lauko bei savivaldos atstovai diskutavo
kultūros strategijos Kultūra 2030 tobulinimo klausimais.

2018 m.
II ketv.

Vėluojama/Vykdoma.
Vėluojama įgyvendinti, nes būtina atlikti sektoriaus kompetencijų
tobulinimo poreikio analizę, nustatyti būtinas bendrąsias ir
specialiąsias kompetencijas pagal atskirus sektorius ir pagal tai
parinkti efektyviausią įgyvendinimo modelį, suplanuoti finansavimo
šaltinius.
Programai parengti pasitelktos išorės ekspertų konsultacijos dėl
kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimo
programų poreikio nustatymo, tobulintinų kompetencijų pagal
sektorius identifikavimo, galimų įgyvendinimo modelių alternatyvų
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Eil.
nr.

LRV PĮP veiksmų pavadinimai

LRV PĮP numatyta
įvykdymo data

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą
įvertinimo.
Įvyko 4 viešosios konsultacijos su sektoriaus atstovais.
2018-10-12 gauti naujausi statistiniai duomenys apie kultūros
sektoriaus darbuotojų skaičių pagal profesijų sąrašą. Šie duomenys
būtini išsamiai kvalifikacijos tobulinimo poreikio analizei.
2018-11-30 buvo pateiktos galutinės išorės ekspertų rekomendacijos
ir pasiūlymai svarbiausių bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų
tobulinimui, ministerijos vadovybei pristatyti galimi kvalifikacijos
kėlimo modelio įgyvendinimo būdai, atliepiant kultūros sektoriaus
kompetencijų kėlimo poreikį. Šių rekomendacijų pagrindu
planuojama per 2019 m. I ketv. parengti pirminį Kultūros darbuotojų
bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų (gebėjimų) tobulinimo
programos projektą (įskaitant įgyvendinimo modelį).
2019 m. I ketv. taip pat planuojama viešoji konsultacija, kurios
tikslas – kultūros sektoriaus atstovams pristatyti kompetencijų
tobulinimo modelio gaires ir įgyvendinimo programos pagrindines
nuostatas.
Programą, įskaitant kompetencijų tobulinimo įgyvendinimo modelį,
planuojama integruoti į rengiamą kultūros strategijos Kultūra 2030
projektą.

4.

5.3.2.7.
Pilietiškai ir kultūriškai atsakingos bei pliuralistinės
žiniasklaidos skatinimo modelio atnaujinimas
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fonde

2018 m.
III ketv.

Vėluojama/Vykdoma.
2018-04-06 kultūros ministro įsakymu sudaryta darbo grupė iš
žiniasklaidos asociacijų, Vyriausybės bei Seimo Kultūros komiteto
atstovų, kuriai buvo pavesta išanalizuoti esamą valstybės paramos
žiniasklaidai modelį ir pateikti teisės aktų projektus dėl naujojo
modelio.
Darbo grupė savo veiklą baigė, įvyko 5 posėdžiai, parengtas
Visuomenės informavimo įstatymo 2, 27 ir 28 straipsnių įstatymo
pakeitimo projektas, gautos kitų ministerijų ir institucijų pastabos,
kuriomis projektas iš esmės įvertintas palankiai.
Valstybės paramos žiniasklaidai modelis 2018-06-13 pristatytas
14
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LRV PĮP veiksmų pavadinimai

LRV PĮP numatyta
įvykdymo data

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą
Seimo Kultūros komitete, tačiau šiam modeliui posėdyje nepritarta,
todėl Seimo Kultūros komiteto 2018-06-27 sprendimu sudaryta
darbo grupė, kuri turi pateikti išvadas bei siūlymus dėl minėto
žiniasklaidos modelio atnaujinimo ir naujos valstybės paramos
žiniasklaidai institucijos įsteigimo (t.y. Seimo Kultūros komitetas
perėmė ministerijai pavestos užduoties įvykdymą). Darbo grupės
siūlymams pateikti terminas nenustatytas.
Kultūros ministerija dalyvauja šio Seimo komiteto sudarytos darbo
grupės veikloje, teikdama savo pastabas dėl žiniasklaidos paramos
modelio, siekdama atnaujinti Lietuvos žiniasklaidos (viešosios
informacijos rengėjų) paramos modelį taip, kad jis skatintų Lietuvos
žiniasklaidos ir informacinės erdvės gyvybingumą, o paramą skirstyti
per Žiniasklaidos rėmimo fondą, kurio valdymas ir sprendimų
priėmimas būtų grindžiami valstybės biudžeto lėšų panaudojimo
efektyvumo, kontrolės ir atskaitingumo principais, bet ne politinės
valdžios įtakos ir sprendimo galios didinimu. Įvyko trys šios darbo
grupės posėdžiai: 2018-09-19, 2018-10-17 ir 2018-11-28. Kitas
posėdis planuojamas 2019 m. sausio mėn.

5.

5.3.2.2.
Strateginių visuomenės informavimo politikos
2018–2022 m. krypčių parengimas ir nustatymas

2018 m.
III ketv.

Vėluojama/Vykdoma.
Parengtos, baigiamos pakartotinai suderinti su Medijų taryba ir
rengiamos tvirtinti Visuomenės informavimo politikos strateginės
kryptys 2019−2022 metams. Numatoma patvirtinti dar iki 2018-1220.

VYKDOMI VEIKSMAI
1.

2.1.4.1.
Ugdymo kultūra ir menu priemonių formaliojo ir
neformaliojo švietimo institucijose, įtraukiant
kultūros įstaigas, nevyriausybines organizacijas ir
aukštąsias mokyklas, sukūrimas ir įgyvendinimas

2018 m.
IV ketv.

Vykdoma.
Kultūros ministro 2018-06-01 įsakymu Nr. ĮV-463 „Dėl darbo grupės
sudarymo“ sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė, kuriai iki 2018-1130 pavesta parengti Ugdymo kultūra ir menu priemonių sukūrimo ir
įgyvendinimo pasiūlymą.
Darbo grupė parengė Kultūrinio ugdymo tarybos nuostatų projektą.
15
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LRV PĮP veiksmų pavadinimai

LRV PĮP numatyta
įvykdymo data

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą
Projektas rengiamas derinimui su suinteresuotomis institucijomis ir
įstaigomis.

2.

2.1.4.5.
Tautinių
bendruomenių
istorijos
Lietuvoje
reprezentavimo
koncepcijos
parengimas
ir
įgyvendinimas

2018 m.
IV ketv.

Vykdoma.
Įvyko neformalus Kultūros ministerijos ir Tautinių mažumų
departamento prie LRV (toliau – TMD) atstovų susitikimas, kuriame
dalyvavo ir VDU atstovai. Susitikimo metu buvo aptariamas
koncepcijos poreikis, aprėptis ir pan.
Parengtas pavedimas TMD sudaryti darbo grupę koncepcijai
parengti.
2018-09-19 TMD pateikė Kultūros ministerijai Tautinių
bendruomenių istorijos Lietuvoje reprezentavimo koncepcijos
projektą (toliau – Koncepcija). Šiuo metu vyksta dokumento
derinimas: Koncepcijos projektas skubos tvarka teikti pastabas ir
pasiūlymus išsiųstas Švietimo ir mokslo, Vidaus reikalų, Užsienio
reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos
ministerijoms ir Lygių galimybių kontrolieraius tarnybai. Dokumentą
numatoma patvirtinti 2019 m. sausio mėn.

3.

2.2.5.8.
Lietuvos nacionalinių ir regioninių kultūros, meno
ir paveldo įstaigų, menininkų, kūrėjų ir
nevyriausybinių
organizacijų
kultūrinių
ir
kūrybinių partnerysčių modelio atnaujinimas ir
įgyvendinimas

2018 m.
IV ketv.

Vykdoma.
Surinkta ir išanalizuota informacija apie Švietimo ir mokslo
ministerijos finansuotus ir (ar) inicijuotus kultūrinių ir kūrybinių
partnerysčių projektus, šių projektų gautus rezultatus ir planuojamą
tęstinumą bei tolesnes finansavimo galimybes.
Pažymėtina, jog 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos
horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstituciniame veiklos plane
yra numatyta priemonė „Plėtoti kūryba paremtas partnerystes,
kūrybingumą ugdančias programas ir metodus visais švietimo
lygmenimis“. Atitinkamai suplanuota (įsipareigota) asignavimų suma
visam finansavimo laikotarpiui priemonės įgyvendinimui –
15 929 000 eurų.
Numatome dar šią savaitę kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją
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LRV PĮP numatyta
įvykdymo data

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą
dėl šių įsipareigojimų ir jų įgyvendinimo. Šio veiksmo
įgyvendinimas tiesiogiai priklauso nuo Švietimo ir mokslo
ministerijos veiksmų.

4.

2.3.6.3.
Lietuvos kultūros strategijos įgyvendinimo plano
parengimas

2018 m.
IV ketv.

Vykdoma.
Remiantis galimybių studijoje pateikta informacija, analizės
duomenimis ir rekomendacijomis, viešųjų konsultacijų rezultatais,
parengtas kultūros strategijos Kultūra 2030 projektas.
Lygiagrečiai svarstoma dėl intervencijų / priemonių, kurios turėtų
integruotis į strategijos įgyvendinimo planą.

5.

2.3.6.5.
Kultūros įstaigų valdymo ir kultūros projektinės
veiklos informacinių sistemų sukūrimas, didinant
modernizaciją (Kultūros įstaigų veiklos planavimo
ir įgyvendinimo stebėsenos informacinės sistemos
sukūrimas Kultūros ministerijoje, Kultūros ir meno
projektų valdymo informacinės sistemos Lietuvos
kultūros taryboje sukūrimas, Kultūros paveldo
elektroninių paslaugų informacinės sistemos
(Kultūros
vertybių
registro)
atnaujinimas
integruotam paslaugų modeliui užtikrinti)

2018 m.
IV ketv.

Vykdoma.
Šio veiksmo įgyvendinimui fiksuoti matome 2 alternatyvas. Visų šio
veiksmo apimtyje minimų sistemų sukūrimas yar projektai,
numatomi finansuoti ES lėšomis. Tokie projektai paprastai trunka ne
trumpiau nei 2 metus. Siūlytume:
1) Fiksuoti veiksmo įvykdymą, kai bus skiriamas finansavimas
projektams (išskyrus SIS tobulinimo projektą, kurio ateitis tiesiogiai
susieta su naujuoju strateginio planavimo sistemos modeliu);
2) Pratęsti terminą iki 2020 m. pab., kada, tikėtina, jau bus
įgyvendinti minimi projektai.
Projektas „Strateginio planavimo ir valdymo procesų Kultūros
ministerijoje ir kultūros ministro valdymo srityje veikiančiose
įstaigose tobulinimas ir efektyvinimas“: dėl strateginio planavimo
sistemos pertvarkos – nėra aiškus nurodyto projekto įgyvendinimo
būdas (naujas IT įrankis ar SIS patobulinimas) ir projekto
įgyvendinimo pradžia, apimtis. Projektas šiuo metu yra sustabdytas.
Projektas „Kultūros raidos analizės ir tendencijų modeliavimo
sistemos sukūrimas ir išbandymas“: pateikta paraiška finansavimui
gauti, iki 2018 m. pabaigos planuojama pasirašyti finansavimo sutartį
ir pradėti projekto įgyvendinimą.
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Projektas „Kultūros paveldo apsaugos procesų optimizavimas bei
kultūros vertybių registro funkcionalumų gerinimas, siekiant teikti
efektyvesnes paslaugas gyventojams“: pateikta paraiška finansavimui
gauti, iki 2018 m. pabaigos planuojama pasirašyti finansavimo sutartį
ir pradėti projekto įgyvendinimą. Lygiagrečiai su paraiškos vertinimo
procesu pradėtos artimiausių ir svarbiausių projekto pirkimų viešųjų
pirkimų procedūros.

6.

2.3.8.2.
Nacionalinių kultūros įstaigų ir kitų Kultūros
ministerijai pavaldžių įstaigų veiklos kokybės
vertinimo sistemos, susiejančios finansavimą su
veiklos rezultatais, sukūrimas

2018 m.
IV ketv.

Vykdoma.
Vertinimo sistema turės būti kuriama atsižvelgiant į šiuo metu
Finansų ministerijos rengiamą naują strateginio planavimo ir
biudžeto formavimo modelį (naujame modelyje turėtų būti numatytas
finansavimo susiejimas su veiklos rezultatais) bei su tuo susijusius
pokyčius.
Rengiamas įsakymo projektas dėl komisijos, kuri nustatys vertinimo
kriterijus ir vertins nacionalinių bei pavaldžių kultūros įstaigų veiklos
rezultatus pagal įstaigų metiniuose veiklos planuose nustatytus
vertinimo kriterijus bei teiks rekomendacijas dėl kitų metų įstaigų
biudžeto formavimo, sudarymo.

7.

2.4.2.1.
Sisteminio integruoto, darnios plėtros principais
grįsto
kultūros
paveldo
išsaugojimo
ir
aktualizavimo politikos koncepcijos parengimas ir
adaptavimas

2018 m.
IV ketv.

Vykdoma.
Kultūros ministerija parengė Kultūros paveldo apsaugos institucinės
pertvarkos metmenų (toliau – Metmenys) projektą, kuris buvo
pristatytas LRV 2018-04-18 pasitarime. Po šio pristatymo Kultūros
ministerija inicijavo Metmenų aptarimą su kultūros paveldo
specialistais, visuomene ir asocijuotomis verslo organizacijomis.
Metmenų svarstymams buvo skirtas penkių konsultacinių susitikimų
ciklas, vykęs 2018 m. gegužės–birželio mėn. Šių konsultacinių
susitikimų metu buvo išsakyta daug pastabų dėl Metmenų ir
pasiūlyta sudaryti darbo grupę, kuri parengtų Integralios kultūros
paveldo apsaugos politikos modelį.
Kultūros ministro 2018-10-11 įsakymu Nr. ĮV-736 sudaryta darbo
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grupė Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modeliui
parengti. Ši darbo grupė aktyviai dirba (buvo surengti 4 šios darbo
grupės posėdžiai). Dar šiais darbo grupė planuoja parengti Integralios
kultūros paveldo apsaugos politikos modelio gaires, kuriose bus
pasiūlytas naujas kultūros paveldo institucinės sąrangos modelis.

8.

2.4.3.1.
Lietuvos kultūros paslaugų ir infrastruktūros
įveiklinimo veiksmų europiniams, nacionaliniams,
regioniniams kultūros keliams sukurti parengimas
ir įgyvendinimas

2018 m.
IV ketv.

Vykdoma.
Kultūros ministro 2018-06-14 įsakymu Nr. ĮV-492 sudaryta darbo
grupė, kuri parengė Kultūros kelių plėtros Lietuvoje koncepcijos
projektą.
Parengus koncepcijos projektą, buvo nuspręsta jį svarstyti ir
koreguoti pasitelkiant kitų institucijų atstovus, tad 2018-11-19
įsakymu Nr. ĮV-925 sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė, kuriai
pavesta parengti Kultūros kelių vystymo Lietuvoje koncepcijos
projektą. Įvyko 1 posėdis, atsižvelgus į pateiktas pastabas
dokumentas koreguojamas.
Pažymėtina, jog kultūros kelių plėtros Lietuvoje koncepcijos projekto
nuostatos derinamos su rengiama nauja turizmo srities strategija, kuri
yra dar tik pirminiame rengimo etape.

9.

2.5.1.1.
Kultūros, meno, kūrybinių industrijų, socialinių
inovacijų stebėsenos ir analizės sistemos,
reikalingos Lietuvos kultūros ir inovacijų politikai
koordinuoti, sukūrimas ir įdiegimas

2018 m.
IV ketv.

Vykdoma.
Parengti ir suderinti su suinteresuotomis institucijomis Dizaino
tarybos nuostatai, artimiausiu metu bus teikiami pasirašyti.

10.

1.1.4.5. Negalią turinčių ir socialinę atskirtį
patiriančių visuomenės narių meninių kompetencijų
stiprinimas, kūrybingumo ugdymas, užtikrinant
nevyriausybinių
organizacijų
inovatyvius
bendradarbiavimo modelius

2019 m.
I ketv.

11.

2.2.7.2. Viešųjų erdvių, muziejų, bibliotekų, teatrų
ir kitų kultūros įstaigų infrastruktūros atvėrimas,

2019 m.
I ketv.
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sukuriant kūrybingumo, meninių gebėjimų ugdymo
programas, į mokymosi visą gyvenimą naujovių
projektus įtraukiant kultūros įstaigas ir jų
darbuotojus
12.

2.3.6.8. Bazinio kultūros finansavimo didinimas,
pritraukiant valstybės biudžeto, ES fondų
investicijas ir privačias lėšas, pertvarkytoms ir
atskaitingoms visuomenei nacionalinėms kultūros
įstaigoms, kultūros darbuotojams atsižvelgiant į
nacionalinius susitarimus

2019 m.
I ketv.

13.

2.4.2.2. Komunikacinių ir ugdymo priemonių,
susijusių su Lietuvos paveldo išsaugojimu ir darnia
plėtra, inicijavimas ir įgyvendinimas

2019 m.
II ketv.

14.

5.3.1.3. Kino edukacijos visuomenės pilietiškumui
didinti panaudojimas

2019 m.
II ketv.

Vykdoma.
Mokyklose įsteigta 100 kino klubų. Teikiami kvietimai mokykloms
dėl naujų kino klubų steigimo. Tokia veikla vykdoma su Lietuvos
kino centru ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru.

15.

1.2.3.6. Bendruomenių stiprinimas, kūrybiškos
vietokūros
veikla,
inicijuojant
kūrybines
partnerystes, skatinant vietos verslumą, paveldo
aktualizavimą ir įsitraukimą į vietos kultūrinį
gyvenimą

2019 m.
IV ketv.

Vykdoma.
Parengta, su donorais ir suinteresuotomis institucijomis suderinta bei
formaliai Finansinių mechanizmų valdybai pateikta EEE finansinio
mechanizmo Kultūros programos 2014–2021 koncepcija, kurioje
numatyta regionų plėtra ir atsinaujinimas per kultūrinio
bendradarbiavimo stiprinimą, kultūrinio verslumo skatinimą ir
paveldo aktualizavimą įtraukiant vietos bendruomenes.

16.

2.1.4.6.
Tradicinių
tautinių
bendruomenių
kultūrinės ir kūrybinės veiklos, jos sklaidos per
regioninius centrus savivaldybėse ir šalies kultūros
įstaigų paslaugų infrastruktūrą įgyvendinimas

2019 m.
IV ketv.

17.

2.3.7.3. Kultūros darbuotojų motyvacinės sistemos

2019 m.
20
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kultūros įstaigose

/
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modernizuotose

IV ketv.

18.

2.3.7.4. Valstybinių kultūros įstaigų pasirinktų
bendrųjų funkcijų centralizavimo koncepcijos
parengimas, pritaikymas ir išbandymas

2019 m.
IV ketv.

19.

5.3.2.6. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų
informacinės sistemos, suteikiančios viešąją prieigą
stebėti ir analizuoti pateiktus duomenis, sukūrimas

2019 m.
IV ketv.

20.

2.3.7.2. Kultūros srities įstaigų finansavimo teisinės
aplinkos atnaujinimas ir kultūros bei meno įstaigų
tinklo pertvarka, siekiant efektyvumo, funkcijų
nedubliavimo ir įrodymais grįsto valdymo modelio

2020 m.
I ketv.

21.

2.4.1.4. Kultūros paveldo, bibliotekų, muziejų,
archyvų
informacinių
išteklių
(įskaitant
skaitmenines paslaugas) plėtra

2020 m.
I ketv.

22.

2.4.1.1. Lietuvos kultūros paslaugų infrastruktūros
modernizavimas regionuose, taikant kompleksinį
finansavimą

2020 m.
III ketv.

Būsena,
informacija apie veiksmų vykdymą

Vykdoma.
Kultūros ministerija parengė ir 2018-10-10 patvirtino Viešosios
informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos (toliau –
VIRSIS) nuostatus ir VIRSIS duomenų saugos nuostatus, pagal
kuriuos buvo parengti VIRSIS techninės ir reglamentinės
specifikacijos projektai. Artimiausiu metu šie projektai bus svarstomi
VIRSIS projekto vykdymo priežiūros grupėje, kurioje dalyvauja ir
Kultūros ministerijos atstovai. Atitinkamai po to bus skelbiamas
viešas konkursas VIRSIS kūrimo paslaugoms pirkti.

Vykdoma.
Vykdoma 13 infrastruktūros modernizavimo projektų regionuose,
finansuojamų iš ES iš VIP lėšų. Bendra jų vertė 18,8 mln. Eur, iš
kurių ES lėšos – 9,2 mln. Eur, VIP lėšos – 6,8 mln. ir savivaldybių
lėšos – 2,8 mln. Eur. Šiems projektams jau išmokėta 6,6 mln. Eur.
Projektų vykdytojai nuolat konsultuojami projektų rengimo bei
vykdymo klausimais. Vykdoma visų projektų įgyvendinimo
stebėsena ir kotrolė.
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23.

2.4.1.3.
Kultūros
paveldo
infrastruktūros
įveiklinimo
ir
paslaugų
sukūrimas
bei
įgyvendinimas, pritaikant visuomenės ir regionų
reikmėms pagal tvarios plėtros principus

2020 m.
III ketv.

Vykdoma.
Paveldo srities infrastruktūros aktualizavimo projektai vykdomi
valstybinio planavimo, regioninio planavimo, konkursinėje bei
finansų inžinerijos finansavimo priemonių apimtyje.
Iš viso pasirašytos 67 paveldo srities infrastruktūros aktualizavimo
projektų finansavimo sutartys už 62 mln. Eur ES lėšų, kas sudaro 64
proc. visų turimų Kultūros ministerijos asignavimų Veiksmų
programos 5 prioritete.
Baigti įgyvendinti 2 projektai – 1 valstybinio planavimo ir 1
regioninio planavimo priemonėse.
Iki 2018-12-01 paveldo srities infrastruktūros aktualizavimo projektų
vykdytojams išmokėta 17,6 mln. Eur.
Projektų vykdytojai nuolat konsultuojami projektų rengimo bei
vykdymo klausimais. Vykdoma visų projektų įgyvendinimo
stebėsena ir kotrolė.

24.

5.5.12.5. Siekimas įtraukti Kauno modernizmo
architektūrą į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą

2020 m.
III ketv.

Vykdoma.
Kultūros ministro 2017-07-14 įsakymu Nr. ĮV-839 sudaryta
Priežiūros grupė dėl Kauno modernizmo architektūros paraiškos
parengimo įrašymui į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.
Rengiama paraiška (kompleksinis ir didelės apimties dokumentas).
Šią paraišką rengia Kauno miesto savivaldybės samdomi ekspertai.
Vyksta Priežiūros grupės posėdžiai, kuriuose vertinamas paraiškos
rengimo progresas.
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