LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO SKAITMENINIMO TARYBOS
VEIKLOS UŽ 2019 M. ATASKAITA
2019 m. Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos sudėtis, patvirtinta Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2019 m. birželio 14 įsakymu Nr. ĮV-413.
Taryba atlieka šias funkcijas:
1. Kultūros paveldo skaitmeninimo taryba svarsto ir teikia išvadas ir pasiūlymus dėl:
1.1. Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo strategijos parengimo, įgyvendinimo ir priežiūros;
1.2. Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo strategijai įgyvendinti būtinų skaitmeninimo programų
parengimo, įgyvendinimo ir priežiūros;
1.3. informacijos technologijų naudojimo;
1.4. kultūros paveldo skaitmeninimo iniciatyvų skelbimo ir populiarinimo per Lietuvos skaitmeninto
kultūros paveldo portalą (https://www.epaveldas.lt/home).
2019 m. įvyko 3 Tarybos posėdžiai:
2019 m. birželio 20 d., dalyvavo 7 iš 9 Tarybos nariai;
2019 m. liepos 17 d., dalyvavo 6 iš 9 Tarybos nariai;
2019 m. rugsėjo 24 d., dalyvavo 6 iš 9 Tarybos nariai.
Posėdžių metu svarstyti klausimai:
1. Kultūros paveldo skaitmeninimo politika (kultūros paveldo skaitmeninimo sričiai aktualiausi Europos
Sąjungos ir Lietuvos teisės aktus bei Tarybos kompetencija šioje srityje);
2. Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programos (toliau –
Programa) įgyvendinimo veiksmų plano įgyvendinimas 2018-2019 metais;
3. Programos įgyvendinimo priemonių plano 2019-2020 metams projektas.
4. Projektai:
- „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ (vyk. Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo biblioteka);
- „Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida“ (vyk. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka);
- „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ (vyk. Lietuvos vyriausiojo archyvaro
tarnyba).
5. Informacinės visuomenės plėtros komiteto projektas „Valstybės debesijos paslaugų teikimo
infrastruktūros sukūrimas“.
Posėdžiuose priimti sprendimai:
1. Atsižvelgiant į svarstomų klausimų pobūdį, į Tarybos posėdžius kviesti dalyvauti Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos Skaitmeninės darbotvarkės departamento, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto atstovus.
2. Informacinės visuomenės plėtros komitetas projekto „Valstybės debesijos paslaugų teikimo
infrastruktūros sukūrimas“ apimtyje ieškos galimybių suteikti kultūros paveldo skaitmeninimo projektams
įgyvendinti reikalingas duomenų saugojimo paslaugas.
3. Skaitmeninio kultūros paveldo ilgalaikio išsaugojimo klausimo aktualizavimas Lietuvos Respublikos
skaitmeninės darbotvarkės taryboje.
2019 m. Tarybos posėdžiai vyko Kultūros ministerijoje, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo
bibliotekoje ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje, siekiant susipažinti su skaitmeninimo kompetencijų
centrų veikla.
2019 m. Tarybos pirmininkė – Ingrida Veliutė, kultūros viceministrė.

