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KULTŪROS MINISTERIJOS VIEŠOJO VALDYMO TOBULINIMO GRUPĖS
2016 METŲ VEIKLOS REZULTATAI
Viešojo valdymo tobulinimo grupės 2016 metais vykusių posėdžių skaičius: 4
Valdymo
tobulinimo, veiklos
efektyvumo
didinimo sritis
I. Įstaigų tinklo
optimizavimas (mažų
įstaigų pertvarkymas,
teritoriniu principu
veikiančių įstaigų
reorganizavimas)

Priemonė

Sprendžiamos problemos, tikslai

Įvykdymo
data

Atsakingi
vykdytojai

Vykdymo statusas, komentaras

1. Parengti siūlymus dėl
savivaldybių
viešųjų
ir
mokyklų bibliotekų teikiamų
paslaugų tobulinimo.

Išanalizuoti savivaldybių praktikoje
taikomus savivaldybių viešųjų ir
mokyklų bibliotekų jungtinės veiklos
modelių privalumus ir trūkumus.
Analizės pagrindu parengti siūlymus
dėl savivaldybių viešųjų ir mokyklų
bibliotekų
jungtinės
veiklos
tobulinimo (tinklo ir teikiamų
paslaugų optimizavimo, metodinės
pagalbos
teikimo,
darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo ir kt.).

2016 m. III
ketv.

Muziejų,
bibliotekų ir
archyvų skyrius

Atlikta.
Kultūros ministro 2015-09-18 įsakymu sudaryta
tarpžinybinė darbo grupė mokyklų bibliotekų
problemoms nagrinėti atliko Šilutės ir Skuodo
rajonuose vykdyto bibliotekų tinklo optimizavimo
modelių analizę bei pateikė siūlymus dėl nepilnų
pradinių,
pagrindinių
mokyklų
funkcijų
perdavimo galimybės savivaldybių viešųjų
bibliotekų filialams bei dėl finansavimo
savivaldybių įsteigtų bibliotekų dokumentų
įsigijimui derinimo, atsižvelgiant į mokyklos bei
vietos bendruomenių poreikius. Darbo grupės
siūlymai
pristatyti
2016-02-02
Kultūros
ministerijoje
vykusiame
susitikime
su
savivaldybių vadovais ir 2016-03-23 susitikime
su savivaldybių kultūros administratoriais.
Darbo grupės siūlymu parengtas ir su sektoriumi
suderintas savivaldybės viešosios bibliotekos ir
bendrojo ugdymo mokyklos jungtinės veiklos
(asociacijos) pavyzdinės sutarties projektas.
Parengtas metodinės pagalbos teikimo mokyklų
bibliotekoms tvarkos aprašo projektas, pateiktas
derinti
bibliotekų
visuomeninėmis
organizacijomis.
Kultūros ministerija Lietuvos kultūros tarybai
(toliau – LKT) pasiūlė reikminio tyrimo temą,
skirtą bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimo poreikių analizei ir kvalifikacijos
tobulinimo sistemos sukūrimui. Konkurso būdu
LKT atrinko Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos (toliau – LNB) kartu su 4
šalies universitetais pateiktą tyrimo paraišką.
Tyrimo, kuris vykdomas 2016 m. vasario−2017
m. gruodžio mėn., pagrindu bus sukurtas
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2.
Įgyvendinant
Viešojo
valdymo
tobulinimo
komisijos rekomendaciją dėl
Vilniaus
valstybinio
kultūrinio pilių rezervato
(toliau
–
Rezervatas)
direkcijos
funkcijų
perdavimo, išnagrinėti, kokios
Rezervato teritorijoje esančių
nacionalinių
muziejų
funkcijos
dubliuojasi
su
Rezervato
direkcijos
funkcijomis, ir siekti jas
optimizuoti,
numatant
perduoti Rezervato direkcijos
funkcijas vienam iš dviejų
muziejų.

Siekiant įgyvendinti Viešojo valdymo
tobulinimo komisijos rekomendaciją
dėl Vilniaus valstybinio kultūrinio
pilių rezervato direkcijos funkcijų
perdavimo, Aplinkos ministerijos
parengtame
Saugomų
teritorijų
įstatymo Nr. I-301 1, 2, 5, 7, 9, 13,
16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 31 ir 32
straipsnių
pakeitimo,
įstatymo
papildymo 321 straipsniu ir įstatymo
priedo pakeitimo įstatymo projekte
(toliau – Saugomų teritorijų įstatymo
projektas)
Kultūros
ministerijos
siūlymu numatyta pakeisti Saugomų
teritorijų įstatymo 27 straipsnio 6
dalį, ją papildant nuostata, kad
valstybinių
kultūrinių
rezervatų
direkcijų funkcijas gali vykdyti
biudžetinės įstaigos – nacionaliniai
muziejai, jeigu jie veikia šių
rezervatų
teritorijose,
ir
jų
nuostatuose yra numatytos tokios
funkcijos.
Įstatymo
projektas
Vyriausybės 2015 m. gruodžio 16 d.
nutarimu Nr. 1301 pateiktas Seimui
(Nr. XIIP-3923).

2016 m. IV
ketv.

Saugomų
teritorijų ir
paveldo skyrius

3. Valstybės archyvų tinklo
pertvarka.

Sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių,
optimizuoti biudžetinių įstaigų veiklą,
racionaliau naudoti materialinius ir
finansinius išteklius.

2016 m. IV
ketv.

Muziejų,
bibliotekų ir
archyvų skyrius

bibliotekų darbuotojų kompetencijų įvertinimo ir
jų kvalifikacijos kėlimo sistemos modelis.
Tarpinius tyrimo rezultatus Kultūros ministerijos
vadovybei ir bibliotekų sektoriaus atstovams LNB
pristatys 2017-06-29.
Atlikta iš dalies/ vykdoma.
Įgyvendinant Viešojo valdymo tobulinimo
komisijos
rekomendaciją
dėl
Rezervato
reorganizacijos yra parengtas ir 2016-10-18
priimtas Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų
įstatymo Nr. I-301 1, 2, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 20, 23,
24-1, 25, 27, 29, 30, 31, 32 straipsnių ir priedo
pakeitimo
ir
įstatymo
papildymo
32-1
straipsniu, kuriame pakeista Saugomų teritorijų
įstatymo 27 straipsnio 6 dalis, ją papildant
nuostata, kad valstybinių kultūrinių rezervatų
direkcijų funkcijas gali vykdyti biudžetinės
įstaigos – nacionaliniai muziejai, jeigu jie veikia
šių rezervatų teritorijose, ir jų nuostatuose yra
numatytos tokios funkcijos. Įsigaliojus šiam
įstatymui (įsigaliojo 2017-05-01) sprendžiama dėl
Rezervato direkcijos funkcijų perdavimo vienam
iš rezervato teritorijoje esančių nacionalinių
muziejų.
Kultūros ministro ir aplinkos ministro 2017-01-12
įsakymu Nr. ĮV-45 /D1-44 sudaryta darbo grupė
dėl tolesnio Trakų istorinio nacionalinio parko,
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato ir
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato
direkcijų
savininko
teisių
ir
pareigų
įgyvendinimo, kuri sprendžia dėl Vilniaus pilių
valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos
perdavimo ar reorganizavimo. Ši darbo grupė
veiklos nėra baigusi.
Atlikta.
2016 m. buvo parengti ir patvirtinti dokumentai
(Vyriausybės 2016-11-23 nutarimai Nr. 1173
„Dėl valstybės archyvų reorganizavimo ir
valstybės archyvų reorganizavimo sąlygų aprašų
patvirtinimo“, Nr. 1174 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d.
nutarimo Nr. 197 „Dėl valstybės archyvų nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Nr. 1175 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m.
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II. Įstaigų
administracinių
struktūrų tobulinimas
(padalinių
stambinimas,
valdymo grandžių
mažinimas)

1. Kultūros ministro įsakymu
patvirtinti
Kultūros
ministerijai
pavaldžių
ir
valdymo sričiai priskirtų
biudžetinių įstaigų maksimalų
leistiną pareigybių skaičių ir
įpareigoti įstaigų vadovus
tobulinti personalo struktūrą
visus numatytus pokyčius
derinant
su
jų
veiklą
koordinuojančiu
Kultūros
ministerijos padaliniu.

III. Įstaigų ir įmonių
funkcijų
optimizavimas (tarp
jų ir bendrųjų
funkcijų efektyvumo

–

Įvedus
Kultūros
ministerijai
pavaldžių ir valdymo sričiai priskirtų
biudžetinių
įstaigų
personalo
skaičiaus limitavimą ir pareikalavus,
jog
įstaigų
struktūros
būtų
tobulinamos atsižvelgiant į aktualias
LR
Vyriausybės
ir
VRM
rekomendacijas
(padalinių
stambinimas, nebūdingų funkcijų
atsisakymas ir kt.) bei derinamos
Kultūros ministerijoje, bus įdiegta
nuosekli
objektyviu
vertinimu
pagrįsta biudžetinių įstaigų personalo
ištekliams skirtų lėšų valdymo
sistema, apjungianti visas iki šiol
taikytas pavienes iniciatyvas.

2016 m. I
ketv.

Personalo
skyrius,
įstaigų
kuratoriai,
Finansų skyrius

balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl
Ministerijų,
vyriausybės
kanceliarijos,
vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų
valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes
patvirtinimo“ pakeitimo“, kultūros ministro
įsakymai, kiti teisės aktai), kuriais vadovaujantis
2017-01-01 buvo įvykdyta valstybės archyvų
tinklo pertvarka: buvo reorganizuoti šešių
apskričių archyvai (Alytaus, Marijampolės,
Panevėžio, Tauragės, Telšių ir Utenos) juos, kaip
filialus, prijungiant prie veiksiančių Kauno,
Šiaulių, Klaipėdos ir Vilniaus regioninių
valstybės archyvų.
Pertvarkos rezultate sukurtas valstybės archyvų
tinklas, susidedantis iš keturių minėtų regioninių
archyvų (vietoj veikusių 10 apskričių archyvų) ir
dabar veikiančių penkių centrinių specializuotų
valstybės archyvų (Lietuvos valstybės istorijos
archyvo, Lietuvos centrinio valstybės archyvo,
Lietuvos valstybės naujojo archyvo, Lietuvos
ypatingojo archyvo ir Lietuvos literatūros ir meno
archyvo).
Atlikta.
Kultūros ministro 2016-05-23 įsakymais Nr. ĮV405, Nr. ĮV-406, Nr. ĮV-407 ir Nr. ĮV-408
patvirtinti didžiausi leistini pareigybių skaičiai
įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas
įgyvendina Kultūros ministerija. Taip pat minėtų
įstaigų vadovai įpareigoti, esant poreikiui keisti
įstaigai nustatytą didžiausią leistiną pareigybių
skaičių, kreiptis raštu į Kultūros ministeriją, kartu
pateikiant dokumentus, patvirtinančius esamą ir
planuojamą įstaigos struktūras bei motyvuotai
pagrindžiant papildomų pareigybių poreikį bei
kasmet iki vasario 1 dienos raštu pateikti
informaciją Kultūros ministerijai apie neužimtas
įstaigos pareigybes, nurodant priežastis, dėl kurių
šios pareigybės yra neužimtos ir kiek laiko jos yra
neužimtos.
-
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didinimas)
IV. Procesų valdymo
tobulinimas (pvz.,
pirkimų valdymas,
komandiruočių
valdymas)
V. Valstybės kaip
dalininkės buvimo
viešosiose įstaigose
tikslingumo
vertinimas, viešųjų
įstaigų veiklos ir
valdymo gerinimas

1.
Elektroninio
parašo
diegimas
ministerijos
dokumentų
valdymo
sistemoje.

VI. Valstybės
valdomų įmonių
veiklos priežiūra,
valdymo tobulinimas
VII. Ministerijos ir
ministro valdymo
sričiai priskirtų
įstaigų ir įmonių
valdomo valstybės
turto valdymo
sprendimai

–

VIII. Administracinės
naštos mažinimas

1. Pavesti Lietuvos liaudies
buities muziejui (toliau –
LLBM) išeiti iš muziejui
nebūdingas
funkcijas
vykdančios viešosios įstaigos
„Rumšiškių dvaro akademija“.

Bus sudarytos galimybės sumažinti
popierine
versija
rengiamų
dokumentų kiekį – lėšų taupymas –
bei efektyviau valdyti (registruoti,
siųsti ir pan.) dokumentus.
Įgyvendinti
Biudžetinių
įstaigų
įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 3
punkto nuostatą, kuri draudžia
biudžetinei įstaigai būti kitų juridinių
asmenų dalyve.

2016 m. I
ketv.

Bendrųjų
reikalų skyrius

Atlikta.
Tobulinant
procesų
valdymą,
Kultūros
ministerijos dokumentų valdymo sistemoje
įdiegtas pasirašymo elektroniniu parašu modulis.

2016 m. III
ketv.

Muziejų,
bibliotekų ir
archyvų skyrius,

Atlikta iš dalies/ vykdoma.
Sutvarkyti VšĮ „Rumšiškių dvaro akademija“
steigimo dokumentai, atlikti įnašai (dalininkų
įnašų iki tol nebuvo, atitinkamai LLBM nebuvo
galimybės parduoti savo turimą dalį viešojo
aukciono būdu). Kultūros ministerija 2017-05-30
raštu Nr. S2-1455 nurodė LLBM su VšĮ
„Rumšiškių dvaro akademija“ nutraukti patalpų
panaudos sutartį (LLBM 2017-06-16 raštu Nr.
KM01-10/37 nurodė, jog panaudos sutartis su VšĮ
„Rumšiškių dvaro akademija“ neteks galio 201707-15), atlikus šiuos veiksmus bus parengtas LRV
nutarimo dėl pritarimo parduoti dalininko
(LLBM) teises projektas.
-

Investicijų ir
turto valdymo
skyrius

1. Atlikti Lietuvos aklųjų
bibliotekos
panaudos
pagrindais valdomų patalpų
Vilniuje
ir
teritoriniuose
padaliniuose poreikio analizę.

Išanalizuoti esamą situaciją ir pateikti
audito įrodymais pagrįstas išvadas dėl
racionalesnio, efektyvesnio Lietuvos
aklųjų bibliotekos patalpų valdymo,
naudojimo ir disponavimo.

2016 m. III
ketv.

Vidaus audito
skyrius

1. Pakeisti
Kilnojamųjų
kultūros vertybių tyrimo,
konservavimo ir restauravimo
tvarkos aprašą, patvirtintą

Bus
sudarytos
galimybės
restauratoriams pateikti Restauravimo
tarybai dailės vertybės tyrimo,
konservavimo, restauravimo darbų

2016 m. IV
ketv.

Saugomų
teritorijų ir
paveldo
apsaugos

Atlikta.
Vidaus audito metu nustatyta (2016-11-04 vidaus
audito ataskaita „Lietuvos aklųjų bibliotekos
veiklos ir turto naudojimo vertinimas“), jog ne
visas įstaigos panaudos teise naudojamas
nekilnojamasis turtas buvo valdomas racionaliai ir
efektyviai, todėl pasiūlyta atsisakyti apie 1079 kv.
m patalpų, kas padėtų sutaupyti gana reikšmingą
dalį valstybės biudžeto lėšų (skirtų patalpų, ten
dirbančiųjų išlaikymui, valymui, remontui ir kt.).
Šiuo metu Naugarduko g. 91 Vilniuje jau
atsisakyta 181,43 kv. m patalpų ir 5 darbuotojai
perkelti į įrengtas darbo vietas kitose patalpose.
Įstaigos Šiaulių filiale atsisakyta 26,18 kv. m
patalpų (jas grąžinant patalpų davėjui).
Atlikta.
Kilnojamųjų
kultūros
vertybių
tyrimo,
konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašas
patvirtintas 2016-12-09 kultūros ministro įsakymu
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IX. Viešųjų ir
administracinių
paslaugų teikimo
tobulinimas

Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2009 m. birželio 30
d. įsakymu Nr. ĮV 331.
2.
Pakeisti
Užsienio
valstybėms
reikšmingo
nekilnojamojo
kultūros
paveldo, esančio Lietuvos
Respublikoje,
tvarkymo
taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos kultūros ministro
2008 m. rugsėjo 17 d. įsakymu
Nr. ĮV 455.
1.
Parengti
Dokumentų
valdymo ir archyvų plėtros
2016–2022 metų programą ir
jos
įgyvendinimo
trimetį
veiksmų planą.

2. Parengti vieningą kultūros
ir meno įstaigų lankytojų
pasitenkinimo
kultūros
institucijų
paslaugomis
apklausų vykdymo metodiką.

dokumentaciją ir gauti atsakymus
elektroniniu būdu.
Bus
sudarytos
galimybės
suinteresuotiems asmenims pateikti
prašymą dėl leidimo atlikti užsienio
valstybėms reikšmingo kultūros
paveldo objekto tvarkymo darbus ir
gauti atsakymus elektroniniu būdu.

skyrius,

2016 m. IV
ketv.

KPD
Saugomų
teritorijų ir
paveldo
apsaugos
skyrius,
KPD

Siekiama ilgalaikėje perspektyvoje
numatyti sąlygas efektyvesniam
Nacionalinio
dokumentų
fondo
valdymui, gerinti jo prieinamumą,
plėtoti archyvų paslaugas (ypač
elektronines) ir gerinti jų kokybę,
modernizuoti valstybės archyvų
infrastruktūrą, plėtoti dokumentinio
paveldo sklaidos veiklą, sistemingai
tobulinti viešojo sektoriaus archyvų
darbuotojų kompetencijas.
Kultūros ir meno įstaigų lankytojų
pasitenkinimo
apklausomis
bus
siekiama išsiaiškinti kultūros įstaigų
lankytojų nuomonę apie konkrečią
kultūros įstaigą, jos teikiamas
paslaugas,
įvertinti
lankytojų
poreikius. Kuriamą vieningą apklausų
vykdymo
metodiką
siekiama
pritaikyti atskiriems kultūros ir meno
įstaigų segmentams (bibliotekoms,
muziejams, teatrams, koncertinėms
įstaigoms), taip atskleidžiant jų
specifiškumą,
paslaugų
teikimo
sezoniškumą bei kitus atskiram
kultūros įstaigų segmentui būdingus
aspektus.

Nr. ĮV-984.

Atlikta.
2016-05-02 kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-354
pakeistos Užsienio valstybėms reikšmingo
nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Lietuvos
Respublikoje, tvarkymo taisykles, sudarant
galimybes
suinteresuotiems
asmenims
dokumentus Kultūros paveldo departamentui
pateikti elektroniniu būdu.

2016 m. III
ketv.

Muziejų,
bibliotekų ir
archyvų skyrius

Atlikta iš dalies/ vykdoma.
Dokumentų valdymo ir archyvų plėtros 2017–
2023 metais programos projektas parengtas. 2017
m. rudenį patikslintą programos projektą
numatyta teikti tvirtinti Vyriausybei.

2016 m. III
ketv.

Strateginio
planavimo
skyrius,

Atlikta.
Parengta bei kultūros ministro 2017-05-15
įsakymu Nr. ĮV-675 patvirtinta vieninga Kultūros
įstaigų lankytojų (vartotojų) pasitenkinimo
teikiamomis paslaugomis apklausų vykdymo
metodika ir klausimynai.
Savanorišku pagrindu apklausų vykdymo
metodikos ir klausimynų rengime dalyvavo
penkios skirtingų sektorių kultūros įstaigos. Taip
pat, siekiant parengti metodiškai teisingą apklausų
vykdymo metodiką bei klausimynus, šių
dokumentų rengime socialiniais pagrindais
dalyvavo aukštosios mokyklos – Vilniaus
universitetu (toliau – VU) ir Kauno technologijos
universitetu (toliau – KTU), su kuriomis buvo
pasirašytos bendradarbiavimo sutartys.
2016 m. gegužės mėnesį buvo atliktas parengto
klausimyno testavimas. Apibendrinus testavimo
rezultatus bei atlikus klausimyno korekcijas,
bendradarbiaujant su VU ir KTU 2016 m. spalio–
lapkričio mėn. atlikti žvalgybiniai tyrimai

įstaigų
kuratoriai
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X. Kitos valdymo
tobulinimo, veiklos
efektyvumo didinimo
iniciatyvos

1. Atlikti IT įrankio, skirto
Kultūros ministerijos bei
pavaldžių įstaigų strateginio
planavimo ir valdymo procesų
tobulinimui, galimybių studiją.

2. Atlikti kultūros paveldo
tvarkybos reglamentų (toliau –
PTR) ir statybos techninių
reglamentų (toliau – STR)
teisės aktų suderinamumo
analizę.

Siekiama išanalizuoti situaciją bei
įvertinti Kultūros ministerijos ir
pavaldžių įstaigų poreikius, pateikti
analize pagrįstas alternatyvas, dėl IT
įrankio poreikio, skirto įvairaus
lygmens
planavimo
dokumentų
integralumui užtikrinti, statistinių
rodiklių stebėsenai ir ilgalaikių
kultūros procesų raidos stebėsenos
vykdymui.
Siekiama
mažinti
administracinę naštą ministerijai ir
pavaldžioms įstaigoms bei didinti
surenkamų duomenų patikimumą ir
kokybę.

2016 m. III
ketv.

Siekiama nustatyti svarbiausius PTR
ir STR nesuderinamumo aspektus bei
siekti tą nesuderinamumą panaikinti
minėtuose teisės aktuose, t.y. tikslinti
minėtus teisės aktus pagal nustatytas
rekomendacijas. Siekiama tobulinti
teisinį reglamentavimą, tuo pačiu
mažinant
administracinę
naštą
ministerijai ir jai pavaldžioms
institucijoms bei gerinti teikiamų

2016 m. II
ketv.

Strateginio
planavimo
skyrius,
įstaigų
kuratoriai,
Bendrųjų
reikalų skyrius

Saugomų
teritorijų ir
paveldo
apsaugos
skyrius

bandomajame projekte dalyvavusiose įstaigose
(Lietuvos aklųjų bibliotekoje, Kauno IX forto
muziejuje, Nacionaliniame muziejuje Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai,
Koncertinėje
įstaigoje
Kauno
valstybinė
filharmonija, Nacionaliniame Kauno dramos
teatre).
Išanalizavus gautus žvalgybinių tyrimų rezultatus
ir atlikus klausimyno bei apklausų vykdymo
metodikos korekcijas, 2017-04-06 Kultūros
įstaigų lankytojų (vartotojų) pasitenkinimo
teikiamomis paslaugomis apklausų vykdymo
metodika ir atliktų tyrimų rezultatai pristatyti
kultūros įstaigoms.
Atlikta.
Kultūros ministerijos užsakymu UAB „Civitta“
parengta galimybių studija „Informacinės
sistemos kūrimo ir diegimo ir/ar esamų sistemų
tobulinimo,
siekiant
užtikrinti
Kultūros
ministerijos ir kultūros ministro valdymo srityje
veikiančių įstaigų veiklos planavimo ir valdymo
tobulinimą bei procesų efektyvumą“ (2016-10-20
paslaugų perdavimo-priėmimo aktas Nr. LT KMI
01-01), kurios apimtyje pateiktos ir įvertintos
alternatyvas, galinčios geriausiai spręsti veiklos
valdymo bei procesų efektyvumo užtikrinimo
problemas kultūros ministro valdymo srityje.
Vadovaujantis galimybių studijos išvadomis,
baigiamas rengti investicijų projektas „Strateginio
planavimo ir valdymo procesų Kultūros
ministerijoje ir kultūros ministro valdymo srityse
veikiančiose
įstaigose
patobulinimo
ir
efektyvinimo investicijų projektas“ (rengėjas –
UAB „PricewaterhouseCoopers“).
Atlikta.
Kultūros ministerijos užsakymu Advokatų
profesinė bendrija „CEE Attorneys“ atlikto ir
2016-09-06 Kultūros ministerijai pateikė Paveldo
tvarkybos reglamentų ir Statybos techninių
reglamentų tarpusavio suderinamumo analizę,
kuri buvo viešai pristatyta suinteresuotų
institucijų ir organizacijų atstovams. Tyrimo
rezultatai bus panaudoti rengiant Sisteminio
integruoto, darnios plėtros principais grįsto
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paslaugų kokybę.

3.
Atlikti
neprižiūrimo
kultūros
paveldo
statinio
priverstinio
sutvarkymo
teisinio galimumo tyrimą.

Siekiama nustatyti, kokiais metodais
ir priemonėmis būtų galima priversti
kultūros paveldo objekto valdytoją
sutvarkyti neprižiūrimą kultūros
paveldo objektą, o bešeimininkius
objektus
sutvarkyti
valstybės/savivaldybės lėšomis, o
paskui parduoti.

2016 m. III
ketv.

Saugomų
teritorijų ir
paveldo
apsaugos
skyrius

kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo
politikos koncepciją bei naujos redakcijos
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo projektą.
Atlikta.
Atliktas Numatomo neprižiūrimų kultūros
paveldo statinių sutvarkymo reglamentavimo
prioritetinės teisėkūros iniciatyvos poveikio
vertinimas ir parengta bei pateikta suinteresuotų
institucijų išvadoms Numatomo neprižiūrimų
kultūros
paveldo
statinių
sutvarkymo
reglamentavimo
prioritetinės
teisėkūros
iniciatyvos
poveikio
vertinimo
pažyma
(pridedama).
Įgyvendinant
Vyriausybės
programos įgyvendinimo plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-13
nutarimu Nr. 167, 2.4.2 darbą „Integralios
kultūros paveldo apsaugos politikos modelio
parengimas ir įgyvendinimas“, iki 2018 m. IV
ketv. bus parengta Sisteminio integruoto, darnios
plėtros principais grįsto kultūros paveldo
išsaugojimo
ir
aktualizavimo
politikos
koncepcija, kuri apims ir neprižiūrimų kultūros
paveldo
statinių
sutvarkymo
problemos
sprendimą. Atsižvelgiant į tai, neprižiūrimų
kultūros paveldo statinių sutvarkymo alternatyvų
poveikio vertinimas šiuo laiku yra sustabdytas.

