LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS 2021
METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2021 m. balandžio 15 d. Nr. ĮV-449
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 6 punktu,
29 straipsnio 10 dalimi ir įgyvendindamas Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo
metodikos patvirtinimo“, 35 ir 41 punktus, Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų
ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo
patvirtinimo“, 22.2 papunktį, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo
planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl
Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano
patvirtinimo“, (toliau – LRV programos nuostatų įgyvendinimo planas) ir Lietuvos Respublikos
kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2021 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. ĮV-348 „Dėl Lietuvos Respublikos
kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau –
SVP):
1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2021 metų veiklos planą
(pridedama).
2. P a v e d u:
2.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos administracijos padalinių vadovams per 10
darbo dienų nuo kiekvieno metų ketvirčio pabaigos pateikti informaciją Kultūros ministerijos
Strateginio ir finansų valdymo skyriui už praeitą metų ketvirtį apie Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos 2021 metų veiklos plane (toliau – Planas) nustatytų užduočių, susijusių su SVP
priemonių įgyvendinimu, už kurių įgyvendinimą atsakingi jie ir jiems pavaldūs Kultūros ministerijos
valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdymą;
2.2. Kultūros ministerijos Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriui per 3 darbo dienas nuo šio
įsakymo įsigaliojimo paskelbti Planą Kultūros ministerijos interneto svetainėje.

Kultūros ministras

Simonas Kairys

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2021 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-449

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Eil. Nr.

Užduoties pavadinimas

Vertinimo kriterijus

Įvykdymo
terminas

Atsakingas darbuotojas

Sąsaja

1 STRATEGINIS TIKSLAS. PRIEINAMUMAS IR DALYVAVIMAS:
Didinti kultūros prieinamumą ir visuomenės dalyvavimą kultūroje, skatinant kultūros raiškos įvairovę bei plėtojant aukštos kokybės kultūros paslaugas
01-07 programa. Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas
1 tikslas: Skatinti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį meną
1 uždavinys: Užtikrinti profesionaliojo scenos ir vizualiojo meno bei kino ir literatūros įvairovę ir sklaidą
01-07-01-01-01 priemonė.
Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė
Pristatyti visuomenei valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programas ir užtikrinti
(šią priemonę taip pat per metinius veiklos planus vykdo
valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą
valstybiniai teatrai ir koncertinės įstaigos)
1.
Parengti, suderinti su institucijomis ir pateikti
Parengtas 1 dokumentų
2021 m.
Profesionaliosios kūrybos ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – LRV)
rinkinys.
IV ketv.
tarptautiškumo politikos
Lietuvos Respublikos (toliau – LR)
grupės vyr. specialistė I.
Profesionaliojo scenos meno įstatymo
Šimeliūnė
pakeitimo įstatymo projektą.
2.
Užtikrinti 2021 m. Profesionaliojo scenos meno 100 proc. įgyvendintos
2021 m. I– Profesionaliosios kūrybos ir
veiklos nacionalinės programos vykdymą.
programos veiklos.
IV ketv.
tarptautiškumo politikos
grupės vyr. specialistė I.
Didžiulienė
LRV PNĮP 2.2.9. VEIKSMAS
3.
Parengti Nacionalinės koncertų salės valdysenos Suorganizuoti 8 posėdžiai.
2021 m I– Profesionaliosios kūrybos ir
Parengti Nacionalinės
modelį ir pradėti projekto vystymą.
IV ketv.
tarptautiškumo politikos
koncertų salės valdysenos
grupės vyr. specialistė R.
modelį ir pradėti projekto
Aleliūnaitė
vystymą

VALDYMO SRITIES VEIKLOS
2 PRIORITETAS, VEIKLA:
Nacionalinės koncertų salės
„Tautos namai“ projekto
įgyvendinimas

01-07-01-01-02 priemonė.
Kompensuoti teatrų ir koncertinių įstaigų projektų sklaidos išlaidas
4.
Koordinuoti ir įgyvendinti profesionaliojo
Surengti 2 kompensavimo
2021 m. I–
scenos meno nevyriausybinių organizacijų
konkursai.
IV ketv.
projektų sklaidos (salių nuomos) išlaidų
kompensavimą.
01-07-01-01-03 priemonė.
Įgyvendinti nevalstybinių profesionaliojo scenos meno įstaigų finansavimo mechanizmą didinant jų
konkurencingumą
5.
Koordinuoti ir įgyvendinti profesionaliojo
Surengtas 1 finansavimo
2021 m. I–
scenos meno įstaigų, kurios nėra nacionalinis,
konkursas.
IV ketv.
valstybinis ar savivaldybės teatras ar koncertinė
įstaiga, veiklos finansavimą.
01-07-01-01-04 priemonė.
Pristatyti visuomenei Lietuvos ir užsienio šiuolaikinio meno tendencijas ir meno raidos įvairovę, užtikrinti
Šiuolaikinio meno centro veiklą
6.
Įsteigti Vizualiųjų menų tarybą.
Parengti 2 teisės aktai.
2021 m. III
ketv.
7.
Koordinuoti daugiafunkcinio kultūros pažinimo
100 % įgyvendintos planuotos 2021 m. I–
centro Sapiegų rūmuose projekto įgyvendinimą. veiklos.
IV ketv.

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė

01-07-01-01-05 priemonė.
Vykdyti priemones, skirtas ilgalaikiam kino srities vystymuisi ir konkurencingumui skatinti, ir užtikrinti
Lietuvos kino centro veiklą
8.
Koordinuoti ir dalyvauti vykdant projekto
100 % įgyvendintos plane
2021 m. I–
„Regioninės filmotekos steigimas“ įgyvendinimo numatytos veikos.
IV ketv.
planą.

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė
(šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo
Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos)
VALDYMO SRITIES VEIKLOS
Profesionaliosios kūrybos ir
2 PRIORITETAS, VEIKLA:
tarptautiškumo politikos
Kokybiškų kino paslaugų
grupės patarėja E. O. Vilkienė

01-07-01-01-06 priemonė.
Įgyvendinti skaitymo skatinimo, literatūros sklaidos iniciatyvas, puoselėti knygos meną

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė
(šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo
Lietuvos kultūros institutas)
LRV PNĮP 2.3.3. VEIKSMAS
Profesionaliosios kūrybos ir
Sukurti tvarias ir inovatyvias
tarptautiškumo politikos
grupės patarėja R. Lazauskaitė skaitymo gebėjimų

9.

Sukurti tvarias ir inovatyvias skaitymo gebėjimų
skatinimo priemones, atnaujinant Skaitymo
skatinimo programos įgyvendinimo planą.

Parengtas ir suderintas su
Švietimo ir mokslo ministerija
2022–2024 m. Skaitymo

2021 m. II
– IV ketv.

Profesionaliosios kūrybos ir
tarptautiškumo politikos
grupės vyr. specialistė I.
Šimeliūnė
Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė

Profesionaliosios kūrybos ir
tarptautiškumo politikos
grupės vyr. specialistė I.
Šimeliūnė
Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė
(šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo
Šiuolaikinis meno centras)
Profesionaliosios kūrybos ir
tarptautiškumo politikos
VALDYMO SRITIES VEIKLOS
grupės patarėja E. O. Vilkienė
2 PRIORITETAS, VEIKLA:
Daugiafunkcinio kultūros
pažinimo centro Sapiegų
rūmuose projekto
įgyvendinimas

plėtra ir nacionalinės
filmotekos projekto
vystymas

skatinimo priemones,
atnaujinant Skaitymo

skatinimo programos
įgyvendinimo planą, plėtoti
priemonę „Knygų startas“ ir
ugdyti skaitymo įgūdžius
šeimose

skatinimo programos veiksmų
planas.

2 uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas kūrybinei raiškai ir kūrėjų skatinimui
01-07-01-02-01 priemonė.
Vykdyti Meno kūrėjų socialinės apsaugos programą
10.
Parengti Meno kūrėjo ir meno kūrėjų
Parengti ir suderinti Meno
organizacijų statuso, Sveikatos draudimo ir
kūrėjo ir meno kūrėjų
Valstybinio socialinio draudimo įstatymų
organizacijų, Sveikatos
pakeitimo įstatymų projektus.
draudimo ir Valstybinio
socialinio draudimo įstatymų
pakeitimo įstatymų projektai.

11.

Administruoti Meno kūrėjų socialinės apsaugos
programos priemonių įgyvendinimą esant
ekstremaliai situacijai ir (ar) karantinui.

Suorganizuoti 12 Meno
kūrėjų socialinės apsaugos
komisijos ir 4 Meno kūrėjo ir

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė
2021 m. I–
IV ketv.

2021 m. I–
IV ketv.

Profesionaliosios kūrybos ir
tarptautiškumo politikos
grupės vyr. specialistė J.
Meiduvienė

LRV PNĮP 2.2.1. VEIKSMAS
Parengti ir priimti Meno
kūrėjo ir meno kūrėjų
organizacijų statuso,
Sveikatos draudimo ir
Valstybinio socialinio
draudimo įstatymų
pakeitimo įstatymų
projektus, siekiant
supaprastinti meno kūrėjo
ir meno kūrėjų organizacijos
statuso suteikimo
procedūrą, įtvirtinti
galimybes gauti meno
kūrėjo statusą ir
pretenduoti į galiojančias
meno kūrėjams suteikiamas
papildomas socialines
garantijas Lietuvos
Respublikoje teisėtai nuolat
gyvenantiems ES valstybės
ar trečiosios šalies
piliečiams (meno kūrėjams),
suvienodinti meno kūrėjo
statuso suteikimo sąlygas,
išsamiau reglamentuoti
meno kūrėjo statuso ir
meno kūrėjų organizacijos
statuso gavimo ir netekimo
pagrindus ir tvarką,
užtikrinti meno kūrėjų
veiklos stebėseną

meno kūrėjų organizacijos
statuso suteikimo tarybos
posėdžiai.
01-07-01-02-02 priemonė.
Skirti kultūros ir meno kūrėjams Nacionalines, Vyriausybės, Kultūros ministerijos premijas ir garbės
ženklus
12.
Bendradarbiaujant su Lietuvos nacionalinių
Parengtas 1 siūlymų
2021 I– IV
kultūros ir meno premijų komisija suformuluoti dokumentas.
ketv.
siūlymus dėl valstybės kultūros ir meno premijų
sistemos pertvarkos.
13.
Koordinuoti KM Profesionaliojo scenos meno
Parengtas 1 premijų skyrimo
2021 m. I–
vertinimo komisijos veiklą, užtikrinant
įsakymas.
IV ketv.
profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų
Suorganizuotas 1 renginys.
2021 m. I
premijų ir garbės ženklų „Auksinis scenos
ketv.
kryžius“ ir „Boriso Dauguviečio auskaras“
įteikimą.
14.
Koordinuoti Vyriausybės kultūros ir meno
Parengtas 1 premijų skyrimo
2021 m. I
premijų komisijos, užtikrinant laureatų atranką
nutarimo projektas.
ketv.
ir premijų įteikimą.
Suorganizuotas 1 renginys.
01-07-01-02-03 priemonė.
Užtikrinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą ir įgyvendinimą pagal Lietuvos Respublikos ir Europos
Sąjungos teisės aktų bei tarptautinių sutarčių nuostatas
15.
Koordinuoti ES direktyvų Nr. 2019/789 ir
LRV pateiktas Autorių teisių ir 2021 m. II
Nr. 2019/790 nuostatų perkėlimą į nacionalinę
gretutinių teisių įstatymo
ketv.
teisę.
pakeitimo projektas,
patikslintas pagal
suinteresuotų institucijų
pastabas.
16.
Parengti kultūros ministro įsakymu tvirtinamas
Parengtos ir kultūros ministro 2021 m.
Kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, paieškos
įsakymu patvirtintos Kūrinių,
IV ketv.
rezultatų registravimo ir skelbimo
kuriais nebeprekiaujama,
rekomendacijas.
paieškos rezultatų
registravimo ir skelbimo
rekomendacijos.

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė
Kultūrinės edukacijos politikos grupė
Profesionaliosios kūrybos ir
tarptautiškumo politikos
grupės patarėja E. O. Vilkienė
Profesionaliosios kūrybos ir
tarptautiškumo politikos
grupės vyr. specialistė I.
Šimeliūnė

Kultūrinės edukacijos politikos
grupės vyr. specialistė V.
Vyšniauskienė
Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupė

Visuomenės informavimo ir
autorių teisių politikos grupės
patarėja Ž. PlyčiuraitytėPlyčiūtė

LRV PNĮP 2.7.5. VEIKSMAS
Stiprinti ir modernizuoti
autorių teisių apsaugą,
pritaikant skaitmeninei
rinkai, parengiant ir
priimant Autorių teisių ir
gretutinių teisių įstatymo
pakeitimo įstatymo
projektą
VALDYMO SRITIES VEIKLOS
4 PRIORITETAS,
VEIKLA: ES ir Lietuvos teisės
suderinimas autorių teisių ir
gretutinių teisių apsaugos
srityje, užtikrinant
tinkamą šių teisių
kolektyvinį administravimą

KM 2019–2021 m. TYRIMŲ
PLANAS: Ekspertinis Autorių
teisių ir gretutinių teisių
įstatymo pakeitimo
projekto, perkeliančio
direktyvas 789/2019 ir
790/2019, įvertinimas

17.

18.

19.

Parengti tarptautinių organizacijų (PINO, EUIPO)
tyrimų rezultatų pristatymą suinteresuotiems
Lietuvos subjektams.
Užtikrinti tyrimo „Privalomasis kolektyvinis
administravimas: rizikos, privalumai ir
alternatyvos“ atlikimą (organizuoti sutarties
pasirašymą, teikti pastabas ir pasiūlymus tyrimo
atlikimui, įvertinti tarpinę ir galutinę ataskaitas) ir
organizuoti jo pristatymą.
Pateikti pasiūlymus (parengti teisės aktų
projektai; pateiktos išsamios ir tarptautine
patirtimi pagrįstos dalykinės pastabos), kuriais
ribojama prieiga prie interneto svetainių,
skleidžiančių Lietuvos autorių teises pažeidžiantį
turinį.

20.

Įvertinti Lietuvos kultūros tarybos
administruojamą Autorių teisių ir gretutinių
teisių apsaugos programą (finansuojamas
veiklas, vertinimo prioritetus ir kriterijus) bei
pateikti pasiūlymus dėl programos ir jos
administravimo tobulinimo.

21.

Sudaryti Kompensavimo už nenustatytų teisių
turėtojų kūrinių naudojimą ekspertų ir Kūrinių,
kuriais nebeprekiaujama, ekspertų komisiją ir
parengti ir patvirtinti šios komisijos veiklą
reglamentuojančius teisės aktus ir kitus
dokumentus.

Organizuotas tarptautinių
organizacijų (PINO, EUIPO)
tyrimų rezultatų pristatymas.
Suderinta galutinė tyrimo
„Privalomasis kolektyvinis
administravimas: rizikos,
privalumai ir alternatyvos“
ataskaita, viešai pristatytas
tyrimas.
Bendradarbiaujant su PINO ir
EUIPO, pateikti pasiūlymai
(parengti teisės aktų projektai;
pateiktos dalykinės pastabos),
ribojantys prieigą prie
interneto svetainių,
skleidžiančių Lietuvos autorių
teises pažeidžiantį turinį.
Pateikti ir įgyvendinti
pasiūlymai dėl Lietuvos
kultūros tarybos
administruojamos Autorių
teisių ir gretutinių teisių
apsaugos programos ir jos
administravimo tobulinimo.
Sudaryta ir kultūros ministro
įsakymu patvirtinta
Kompensavimo už
nenustatytų teisių turėtojų
kūrinių naudojimą ekspertų ir
Kūrinių, kuriais
nebeprekiaujama, ekspertų
komisija, parengti šių komisijų
veiklą reglamentuojantys

2021 m.
IV ketv.
2021 m. II
ketv.

2021 m.
IV ketv.

2021 m. II
ketv.

2021 m.
IV ketv.

Visuomenės informavimo ir
autorių teisių politikos grupės
vyr. specialistė
S. Martinavičiūtė

KM 2019-2021 m. TYRIMŲ
PLANAS: Tyrimas
„Privalomasis kolektyvinis
administravimas: rizikos,
privalumai ir alternatyvos“
LRV PNĮP 2.7.6. VEIKSMAS
Kelti visuomenės
sąmoningumą, skatinant
naudoti legalią kūrybinę
produkciją ir didinant
legalaus turinio
prieinamumą
VALDYMO SRITIES VEIKLOS
4 PRIORITETAS, VEIKLOS:
Autorių teisių apsaugos
stiprinimas ir
modernizavimas
skaitmeninėje rinkoje;
Legalaus turinio
prieinamumo didinimas
VALDYMO SRITIES VEIKLOS
4 PRIORITETAS, VEIKLA: ES
ir Lietuvos teisės
suderinimas autorių teisių ir
gretutinių teisių apsaugos
srityje, užtikrinant tinkamą
šių teisių kolektyvinį
administravimą

22.

Vykdyti Duomenų bazių teisinės apsaugos
direktyvos peržiūrą.

23.

Atnaujinti Lietuvos autorių teisių ir gretutinių
teisių komisijos sudėtį naujam veiklos
laikotarpiui.

24.

Parengti ir kultūros ministro įsakymu patvirtinti
Prieinamos formos kopijų, skirtų akliesiems,
regėjimo sutrikimų ar kitų spausdinto teksto
skaitymo negalią turintiems asmenims,
keitimosi Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą
arba atitinkamai pakeisti aprašą, nustatantį
kūrinių keitimosi tvarką su trečiosiomis šalimis.

teisės aktai ir dokumentai
(veiklos reglamentas,
kompensavimo tvarka,
atlygintinų paslaugų sutartys
su komisijų nariais –
ekspertais).
Išsamiai užpildytas Europos
Komisijos parengtas
klausimynas dėl Duomenų
bazių teisinės apsaugos
direktyvos peržiūros.
Parengtas ir patvirtintas
ministro įsakymas, parengtos
ir pateiktos pasirašyti sutartys
su Lietuvos autorių teisių ir
gretutinių teisių komisijos
nariais.
Parengtas ir kultūros ministro
įsakymu patvirtintas
Prieinamos formos kopijų,
skirtų akliesiems, regėjimo
sutrikimų ar kitų spausdinto
teksto skaitymo negalią
turintiems asmenims,
keitimosi Lietuvos
Respublikoje tvarkos aprašas
arba atitinkamai pakeistas
aprašas, nustatantis kūrinių
keitimosi tvarką su
trečiosiomis šalimis.

2 tikslas: Stiprinti Lietuvos kultūros ir kūrybinį potencialą bei žinomumą tarptautiniu mastu
1 uždavinys: Vykdyti kryptingą ir veiksmingą Lietuvos kultūros tarptautiškumo politiką
01-07-02-01-01 priemonė.
Dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje, tarptautinėse programose, renginiuose

Pagal
Europos
Komisijos
nustatytą
terminą
2021 m. II
ketv.

2021 m.
IV ketv.

Visuomenės informavimo ir
autorių teisių politikos grupės
vyr. specialistas
A. Šimeliūnas

LRV PNĮP 2.2.4. VEIKSMAS
Didinti kultūros ir
visuomenės informavimo
paslaugų prieinamumą
žmonėms su negalia ir
socialinės atskirties
grupėms, atitinkamai
pritaikyti jiems informacinę
infrastruktūrą, užtikrinti jų
teisę nepriklausomai
dalyvauti kultūroje
VALDYMO SRITIES VEIKLOS
4 PRIORITETAS, VEIKLA: ES
ir Lietuvos teisės
suderinimas autorių teisių ir
gretutinių teisių apsaugos
srityje, užtikrinant tinkamą
šių teisių kolektyvinį
administravimą

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė

25.

Koordinuoti kultūros tarptautiškumo politikos
integruoto valdymo grupės veiklą.

Suorganizuoti ne mažiau kaip
2 posėdžiai.

2021 m. I–
IV ketv.

26.

Patvirtinti ES reikalų koordinavimo Kultūros
ministerijoje taisykles, atnaujinti ES reikalų
koordinavimo darbo grupės sudėtį ir jos veiklą.

2021 m. I
ketv.

27.

Rengti tarptautinius dvišalius susitarimus
kultūros srityje, koordinuoti jų pasirašymą.

28.

Surengti Baltijos kultūros komiteto posėdį ir ES
Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES
BJRS) Kultūros prioriteto sesiją ES BJRS
Metiniame forume Lietuvoje.

Parengtos ES reikalų
koordinavimo Kultūros
ministerijoje taisyklės,
atnaujinta ES reikalų
koordinavimo darbo grupės
sudėtis ir vykdoma jos veikla.
Parengti 3 dvišaliai susitarimai
ir koordinuotas jų
pasirašymas.
Suorganizuotas Baltijos
kultūros komiteto posėdis ir
ES BJRS Kultūros prioriteto
sesija metiniame forume
Lietuvoje.

29.

Koordinuoti veiklas, siekiant įrašyti Kauno
modernizmo architektūrą į UNESCO Pasaulio
paveldo sąrašą.

Parengtas 1 veiklos planas,
koordinuoti 2 vizitai.

2021 m. I–
IV ketv.

30.

Organizuoti Užsienio delegacijų vizitus į Kauno –
Europos kultūros sostinės 2022 atidarymo
renginius.

Suorganizuoti 3 užsienio
delegacijų vizitai.

2021 m.
IV ketv.

2021 m. I–
IV ketv.
2021 m. III
ketv.

01-07-02-01-02 priemonė.
Įgyvendinti Lietuvos kultūros tarptautiškumo skatinimo iniciatyvas, užtikrinti kultūros atašė ir Lietuvos
kultūros instituto veiklą
31.
Parengti ir įgyvendinti kompleksinį projektą „Be Suorganizuota 15 renginių,
2021 m.
distancijos: Lietuvos kultūra Bavarijoje 2021“
pritraukta 20 tūkst. lankytojų. IV ketv.
Vokietijoje.

Profesionaliosios kūrybos ir
tarptautiškumo politikos
grupės vyresnioji patarėja D.
Parulskienė
Profesionaliosios kūrybos ir
tarptautiškumo politikos
grupės vyr. specialistė I. V.
Užukukytė

Profesionaliosios kūrybos ir
tarptautiškumo politikos
grupės patarėjas J. Giedrys
Profesionaliosios kūrybos ir
tarptautiškumo politikos
grupės vyr. specialistė M.
Vakarinaitė

Profesionaliosios kūrybos ir
tarptautiškumo politikos
grupės vyr. specialistė I. V.
Užukukytė
Profesionaliosios kūrybos ir
tarptautiškumo politikos
grupės patarėjas J. Giedrys,
vyr. specialistės M.
Vakarinaitė, I. V. Užukukytė

LRV PNĮP 2.5.1. – 2.5.4.
VEIKSMAI:
Efektyvinti kultūrinio
tarptautiškumo iniciatyvas,
nustatant ilgalaikes ir
tvarias kultūrinės
diplomatijos veiklas;
Peržiūrėti ir susisteminti
kultūros diplomatijos
išteklius ir veiklas, sukurti
novatorišką ir tvarią
kultūrinės diplomatijos
koncepciją; Įgyvendinti
Lietuvos kultūros
pristatymo projektus,
sutelkiant visų institucijų
išteklius; Stiprinti šalies
reputaciją, įgyvendinant
šalies kultūros
tarptautiškumo ir ilgalaikių
kūrybinių partnerysčių
skatinimo priemones.

LRV PNĮP 2.5.5. VEIKSMAS
Prisidėti įgyvendinant
projektą „Kaunas – Europos
kultūros sostinė 2022“
VALDYMO SRITIES VEIKLOS
1 PRIORITETAS, VEIKLA:
Projekto „Kaunas – Europos
kultūros sostinė 2022“
įgyvendinimo užtikrinimas

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė
(šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo
Lietuvos kultūros institutas)
LRV PNĮP 2.5.3. – 2.5.4.
Kultūros atašė
VEIKSMAI:
Įgyvendinti Lietuvos
kultūros pristatymo

32.

Pasirengti Jono Meko 100-ųjų gimimo metinių
minėjimo programai 2022 metais.

Parengta J. Meko 100-ųjų
gimimo metinių minėjimo
programa.

01-07-02-01-03 priemonė.
Užtikrinti programos „Europos kultūros sostinė 2022“ finansavimą
33.
Finansuoti programą „Europos kultūros sostinė
Parengta 1 finansavimo
2022“.
sutartis, parengtos 5
ataskaitos.

2021 m. II
ketv.

Kultūros atašė

projektus, sutelkiant visų
institucijų išteklius; Stiprinti
šalies reputaciją,
įgyvendinant šalies kultūros
tarptautiškumo ir ilgalaikių
kūrybinių partnerysčių
skatinimo priemones.
LRV PNĮP 2.5.6. VEIKSMAS
Stiprinti pasididžiavimą
savo šalimi, jos istorija ir
nacionaline kultūra –
prisidėti prie valstybei
reikšmingų datų ir sukakčių
(Vilniaus 700-ųjų metinių,
M. K. Čiurlionio 150-ųjų
gimimo metinių ir kt.)
paminėjimo

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė
2021 m.
IV ketv.

Profesionaliosios kūrybos ir
tarptautiškumo politikos
grupės vyresnioji patarėja D.
Parulskienė

LRV PNĮP 2.5.5. VEIKSMAS
Prisidėti įgyvendinant
projektą „Kaunas – Europos
kultūros sostinė 2022“
VALDYMO SRITIES VEIKLOS
1 PRIORITETAS, VEIKLA:
Projekto „Kaunas – Europos
kultūros sostinė 2022“
įgyvendinimo užtikrinimas

01-08 programa. Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas
1 tikslas: Gerinti informacijos išteklių visuomenei prieinamumą, kuriant naujas inovatyvias paslaugas
1 uždavinys: Užtikrinti gyventojų kultūrinio ir informacinio raštingumo plėtrą
01-08-01-01-01 priemonė.
Atminties institucijų politikos grupė
Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir dokumentais
34.
Parengta ir ministro įsakymu
2021 m. II Atminties institucijų politikos
Parengti ir ministro įsakymu patvirtinti
patvirtinta Bibliotekų fondo
ketv.
grupės patarėja G.
Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų naują
apsaugos nuostatų nauja
Lamanauskienė
redakciją.
redakcija.
01-08-01-01-02 priemonė.
Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupė
Skirti kompensacinį atlyginimą autoriams už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose

35.

Pagal pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas –
užtikrinti šios priemonės įgyvendinimą
(neįtraukiama į darbuotojo metines užduotis).
01-08-01-01-03 priemonė.
Užtikrinti bibliotekų veiklą, vykdyti jų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą

–

36.

37.

Atlikti Asmenų, negalinčių skaityti įprasto
spausdinto teksto, informacijos poreikių ir
bibliotekų teikiamų paslaugų prieinamumo
tyrimo atlikimo paslaugų viešojo pirkimo
procedūras, koordinuoti tyrimo vykdymą, teikti
pastabas ir siūlymus dėl tyrimo turinio ir tyrimo
atlikimo organizacinių klausimų.

Suderinta galutinė atlikto
tyrimo ataskaita,
suorganizuotas tyrimo
pristatymas.

2021 m.
IV ketv.

Suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir
LRV nutarimu patvirtinti LRV 1996 m. lapkričio
22 d. nutarimo Nr. 1389 „Dėl dokumentų
privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų
perdavimo bibliotekoms“ naują redakciją.

Parengtas LRV 1996 m.
lapkričio 22 d. nutarimo Nr.
1389 „Dėl dokumentų
privalomųjų egzempliorių
skaičiaus ir jų perdavimo
bibliotekoms“ naujos
redakcijos projektas.

2021 m.
IV ketv.

Visuomenės informavimo ir
autorių teisių politikos grupė
vyr. specialistas A. Šimeliūnas
Atminties institucijų politikos grupė
(šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo
apskričių viešosios bibliotekos ir Lietuvos aklųjų biblioteka)
KM 2019-2021 m. TYRIMŲ
Atminties institucijų politikos
PLANAS: Asmenų,
grupės patarėja G.
negalinčių skaityti įprasto
Lamanauskienė
spausdinto teksto,
informacijos poreikių ir
bibliotekų teikiamų
paslaugų prieinamumo
tyrimas

01-08-01-01-04 priemonė.
Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei
priemonėmis
38.
Pagal pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas užtikrinti šios priemonės įgyvendinimą
(neįtraukiama į darbuotojo metines užduotis)
01-08-01-01-05 priemonė.
Įgyvendinti skaitmeninio turinio prieinamumo ir sklaidos virtualioje erdvėje skatinimo iniciatyvas
39.
Dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos
Dalyvauta tyrimo vykdymo
2021 m.
finansuojamo reikminių tyrimų projekto
veiklose 100 proc. užtikrinant IV ketv.
„Dirbtinio intelekto panaudojimo galimybės 3D Kultūros ministerijos iškeltų
skenavimo procesams optimizuoti“ veiklose
tikslų ir uždavinių
užtikrinant šio projekto užsakovo (Kultūros
įgyvendinimą.
ministerijos) iškeltų tikslų ir uždavinių
įgyvendinimą.
40.
Parengti Skaitmeninio kultūros paveldo
Parengtas ir kultūros ministro 2021 m.
aktualinimo ir išsaugojimo 2021–2027 m. / 2030 įsakymu patvirtintas veiksmų
I–IV ketv.
m. veiksmų plano projektą.
plano projektas.

Atminties institucijų politikos
grupės patarėja G.
Lamanauskienė

Atminties institucijų politikos grupė

Atminties institucijų politikos
grupės patarėja G.
Lamanauskienė
Atminties institucijų politikos grupė
Atminties institucijų politikos
grupės patarėja G.
Lamanauskienė, vyr.
specialistė R. Puodžiūnienė

KM 2019–2021 m. TYRIMŲ
PLANAS: Tyrimas „Dirbtinio
intelekto panaudojimo
galimybės 3D skenavimo
procesams optimizuoti“

Atminties institucijų politikos
grupės vyr. specialistė R.
Puodžiūnienė

VALDYMO SRITIES VEIKLOS
2 PRIORITETAS, VEIKLA:
Universalios prieigos prie
skaitmeninių kultūros

išteklių, diegiant integralius
organizacinius ir
technologinius sprendinius,
užtikrinimas visiems
gyventojams

2 tikslas: Kurti gyvybingą ir skaidrią informacinę erdvę, stiprinant visuomenės atsparumą ir kritinį mąstymą
1 uždavinys: Užtikrinti visuomenės informavimo politikos koordinavimo efektyvumą ir veiksmingumą
01-08-02-01-01 priemonė.
Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupė
Tobulinti visuomenės informavimo srities teisinį reglamentavimą
Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyrius
LRV PNĮP 2.2.4. VEIKSMAS
41.
Parengti ir pagal 2021-01-14 Seimo priimto
Patikslinti ir kultūros ministro 2021 m. I
Visuomenės informavimo ir
Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, įsakymu patvirtinti
ketv.
autorių teisių politikos grupės Didinti kultūros ir
visuomenės informavimo
19, 20, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 34-1, 37, 38, 39,
poįstatyminiai teisės aktai,
vadovas D. Velkas,
paslaugų prieinamumą
40, 40-1, 40-3, 40-4, 43, 45, 47, 48, 51, 52
susiję su VIRSIS įgyvendinimu:
patarėja R. Zdanevičiūtė,
žmonėms su negalia ir
straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 32-1,
1) VIRSIS nuostatai, kuriuose
patarėja V. Vilkuotytė
socialinės atskirties
40-5 straipsniais, 34-2 straipsnio pripažinimo
turi būti nustatyta
grupėms, atitinkamai
netekusiu galios ir įstatymo trečiojo skirsnio
Visuomenės informavimo
pritaikyti jiems informacinę
pavadinimo pakeitimo įstatymo (Nr. XIV-180)
įstatymo 24 straipsnio 1
infrastruktūrą, užtikrinti jų
reikalavimus patikslinti poįstatyminius teisės
dalyje numatytų duomenų
teisę nepriklausomai
aktus.
apie viešosios informacijos
dalyvauti kultūroje
rengėjus ir skleidėjus, jų
dalyvius ir veiklą teikimo
tvarka ir kiti reikalavimai;
2) Metinės įmokos už radijo ir
(ar) televizijos programų
transliavimo, retransliavimo,
platinimo internete,
užsakomųjų visuomenės
informavimo
audiovizualinėmis
priemonėmis paslaugų
teikimo veiklą dydžio
nustatymo tvarkos aprašas.
Parengti (patikslinti) ir
2021 m. II
patvirtinti poįstatyminiai
ketv.
teisės aktai, susiję su
Audiovizualinės žiniasklaidos
paslaugų direktyvos nuostatų
perkėlimu:
1) Neigiamą poveikį
nepilnamečių vystymuisi

42.

Dalyvauti Seimo valdybos 2021-01-11
sprendimu sudarytoje darbo grupėje ir Seimo
komitetuose, teikiant ir svarstant pasiūlymus ir
pastabas, kuriomis būtų siekiama užtikrinti
prieigos sąlygas žurnalistams prie jų profesinei
veiklai svarbiausių duomenų valstybės
informaciniuose ištekliuose.

43.

Dalyvauti Seimo komitetuose (Seimo valdybai
šiuo klausimu sudarius atskirą darbo grupę,
dalyvauti ir šioje grupėje), teikiant ir svarstant
pasiūlymus ir pastabas, kuriomis būtų siekiama
atnaujinti Lietuvos žiniasklaidos (medijų)
rėmimo modelį, užtikrinantį valstybės paramos
tvarumą ir žiniasklaidos nepriklausomumą.
Patvirtinus atnaujintą žiniasklaidos (medijų)
rėmimo modelį, parengti ir (ar) patikslinti jį
įgyvendinančius Kultūros ministerijos valdymo
srities poįstatyminius teisės aktus.

44.

Parengti (organizuoti parengimą, dalyvauti
rengiant) teisės aktų projektus, kuriais būtų
atsisakoma Kultūros ministerijai įstatymais ir

darančios viešosios
informacijos žymėjimo ir
skleidimo tvarkos aprašas
(tvirtinamas LRV nutarimu);
2) Informacinio prieinamumo
neįgaliesiems gerinimo
veiksmų planas (tvirtinamas
LRV nutarimu arba ministro
įsakymu).
Dalyvauta Seimo valdybos
sudarytoje darbo grupėje ir
Seimo komitetuose (100
proc.). Laiku pateiktos
suderintos pastabos ir
pasiūlymai, prireikus,
parengti ir (ar) patikslinti
Kultūros ministerijos valdymo
srities poįstatyminiai teisės
aktai.
Dalyvauta Seime
vykstančiuose svarstymuose
(100 proc.). Laiku pateiktos
suderintos pastabos ir
pasiūlymai, išnagrinėtos
galimos Lietuvos žiniasklaidos
(medijų) rėmimo modelio
atnaujinimo alternatyvos.
Modelis pristatytas ir
apsvarstytas Medijų taryboje.
Patvirtinus atnaujintą
žiniasklaidos (medijų) rėmimo
modelį, parengti ir (ar)
patikslinti jį įgyvendinantys
Kultūros ministerijos valdymo
srities poįstatyminiai teisės
aktai.
Parengti ir patvirtinti teisės
aktų projektai, kuriais būtų
atsisakoma Kultūros

2021 m. II
ketv.

2021 m.
IV ketv.

Visuomenės informavimo ir
autorių teisių politikos grupės
vadovas D. Velkas

VALDYMO SRITIES VEIKLOS
4 PRIORITETAS, VEIKLA:
Žurnalistų prieigos prie jų
profesinei veiklai
svarbiausių duomenų
valstybės informaciniuose
ištekliuose užtikrinimas

LRV PNĮP 2.7.3. VEIKSMAS
Atnaujinti medijų rėmimo
modelį, užtikrinantį
paramos tvarumą,
žiniasklaidos
nepriklausomumą ir
prioritetines paramos sritis
VALDYMO SRITIES VEIKLOS
4 PRIORITETAS, VEIKLA:
Medijų rėmimo fondo
modelio atnaujinimas ir
finansavimo prioritetinėms
žiniasklaidos sritims
užtikrinimas

2021 m.
IV ketv.

kitais teisės aktais pavestų nebūdingų politikos
įgyvendinimo funkcijų.

45.

Baigti įgyvendinti LRV Strateginių projektų
portfelio projektą „Visuomenės atsparumo
informacinėms grėsmėms kultūros srityse
sistemos sukūrimas“.

46.

Parengti pirminius valstybės pagalbos
suderinimo su Europos Komisija dokumentų
projektus dėl atnaujinto žiniasklaidos rėmimo
modelio dokumentų projektus.

ministerijos funkcijų, susijusių
su politikos įgyvendinimu
visuomenės informavimo
srityje (pvz., leidinių tiražo
tikrinimo, metinės
visuomenės informavimo
audiovizualinėmis
priemonėmis paslaugų
teikėjams įmokos nustatymo
ar kitų panašaus pobūdžio
funkcijų, nesusijusių su
valstybės politikos minėtose
srityje formavimu ir (ar)
koordinavimu).
Įgyvendintos Strateginių
projektų portfelio projekto
„Visuomenės atsparumo
informacinėms grėsmėms
kultūros srityse sistemos
sukūrimas“ veiklos (100
proc.), pateikta projekto
baigiamoji ataskaita.
Pagal atnaujintą žiniasklaidos
rėmimo modelį išanalizuotos
galimos valstybės pagalbos
alternatyvos ir parengti
pirminiai derinimo su Europos
Komisija dokumentų
projektai.

2021 m.
IV ketv.

Visuomenės informavimo ir
autorių teisių politikos grupės
vadovas D. Velkas,
patarėja R. Zdanevičiūtė

2021 m.
IV ketv.

Visuomenės informavimo ir
autorių teisių politikos grupės
patarėja R. Zdanevičiūtė

LRV PNĮP 2.7.3. VEIKSMAS
Atnaujinti medijų rėmimo
modelį, užtikrinantį
paramos tvarumą,
žiniasklaidos
nepriklausomumą ir
prioritetines paramos sritis
VALDYMO SRITIES VEIKLOS
4 PRIORITETAS, VEIKLA:
Medijų rėmimo fondo
modelio atnaujinimas ir
finansavimo prioritetinėms
žiniasklaidos sritims
užtikrinimas

47.

Parengti Komunikacijos planą apie Viešosios
informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinę
sistemą (VIRSIS).

Parengtas ir įgyvendintas
Komunikacijos planas.

2021 m. I–
IV ketv.

Ryšių su visuomene ir
strateginės komunikacijos
skyriaus vyr. specialistas R.
Korsakas

01-08-02-01-02 priemonė.
Įgyvendinti visuomenės kritinio mąstymo, medijų ir informacinio raštingumo ugdymo iniciatyvas
48.
Organizuoti pavaldžių Kultūros ministerijos
Suorganizuoti pavaldžių
2021 m. I
įstaigų mokymus strateginės komunikacijos,
Kultūros ministerijos įstaigų
ketv.
vidaus komunikacijos, kovos su dezinformacija, mokymai strateginės
medijų raštingumo, atsparumo informacinėms
komunikacijos, kovos su
grėsmėms ir kt. klausimais.
dezinformacija, medijų
raštingumo, atsparumo
informacinėms grėsmėms ir
kt. klausimais (apmokyta ne
mažiau kaip 40 asmenų).
49.
Užtikrinti Žiniasklaidos priemonių naudojimo
Atliktas Žiniasklaidos
2021 m. II
raštingumo pokyčio tyrimo atlikimą: organizuoti priemonių naudojimo
ketv.
viešųjų pirkimų procedūras, sutarčių
raštingumo pokyčio tyrimas.
pasirašymą, koordinuoti tyrimo atlikimo eigą,
terminus, teikti pastabas ir siūlymus dėl tyrimo
turinio ir tyrimo atlikimo organizacinių
klausimų.
50.
Remti ir (ar įgyvendinti) visuomenės atsparumo, Įgyvendintos ne mažiau kaip
2021 m.
kritinio mąstymo, medijų ir informacinio
dvi visuomenės atsparumo,
IV ketv.
raštingumo iniciatyvas.
kritinio mąstymo, medijų ir
informacinio raštingumo
ugdymo iniciatyvos; tinkamai
ir laiku atliktos su šiomis
iniciatyvomis susijusios
užduotys (100 proc.).
51.
Organizuoti Medijų edukacijos programos
Bendradarbiaujant su
2021 m.
sukūrimą ir įgyvendinimą panaudojant 2020 m. Lietuvos nacionaline Martyno IV ketv.
pristatytą Medijų ir informacinio raštingumo
Mažvydo biblioteka, kitais
(toliau – MIR) ugdymo viešosiose bibliotekose
partneriais ir ekspertais,
modelį.
sukurta ir įgyvendinti
parengta Medijų edukacijos
programa.
52.
Įgyvendinti MIR kampanijos plano veiklas,
Surengtos 3 diskusijos
2021 m. I–
skirtas visuomenės medijų ir informacinio
(seminarai) MIR kampanijos
IV ketv.
raštingumo ugdymui.
rėmuose.
53.

Parengti ir atlikti Informacinių grėsmių kultūros
srityje tyrimą.

Parengtas ir atliktas
Informacinių grėsmių kultūros

2021 m. I–
IV ketv.

Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupė
Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyrius
Visuomenės informavimo ir
autorių teisių politikos grupės
vadovas D. Velkas, patarėja V.
Vilkuotytė

KM 2019-2021 m. TYRIMŲ
PLANAS: Žiniasklaidos
priemonių naudojimo
raštingumo lygio pokyčio
įvertinimo tyrimas

LRV PNĮP 2.7.2. VEIKSMAS
Didinti visuomenės kritinį
mąstymą ir atsparumą
informacinėms grėsmėms
per kultūros paslaugas,
pasitelkiant medijų ir
informacinio raštingumo
ugdymo priemones
VALDYMO SRITIES VEIKLOS
4 PRIORITETAS, VEIKLA:
Visuomenės medijų,
informacinio raštingumo ir
atsparumo informacinėms
grėsmėms gebėjimų
ugdymas

Ryšių su visuomene ir
strateginės komunikacijos
skyriaus vyr. specialistė D.
Tamutytė
Ryšių su visuomene ir
strateginės komunikacijos

srityje tyrimas; paruošta
ataskaita, 1 vnt.
3 tikslas: Skatinti pilietinę-tautinę savimonę bei kūrybingos asmenybės ugdymą
1 uždavinys: Užtikrinti istorinės kultūrinės atminties išsaugojimą ir aktualizavimą
01-08-03-01-01 priemonė.
Įgyvendinti istorinės kultūrinės atminties išsaugojimo, lituanistikos tradicijų ir paveldo iniciatyvas ir
renginius
54.
Užtikrinti atmintinų dienų: Laisvės gynėjų
Koordinuotos atmintinų
2021 m. I–
(sausio 13 d.), Gedulo ir vilties (birželio 14 d.),
dienų minėjimo programos, 5 IV ketv.
Lietuvos romų (rugpjūčio 2 d.), Laisvės
vnt.
(rugpjūčio 31 d.), Lietuvos žydų genocido
(rugsėjo 23 d.) minėjimo programų rengimą ir
koordinuoti jų įgyvendinimą.

skyriaus vyr. specialistė D.
Tamutytė

Kultūrinės edukacijos politikos
grupės vr. specialistė V.
Vyšniauskienė

LRV PNĮP 2.3.5.VEIKSMAS
Stiprinti komunikacinius
veiksmus istorinėmis ir
kultūrinės atminties
temomis, skatinti visų
visuomenės grupių
refleksiją ir įsitraukimą

55.

56.

Dalyvauti valstybės švenčių: Lietuvos valstybės
atkūrimo (vasario 16 d.), Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo (kovo 11 d.),
Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo
karūnavimo ir Tautiškos giesmės) (liepos 6 d.)
dienų kultūrinių programų rengime ir
įgyvendinime.
Parengti LRV nutarimų projektus dėl LRS
paskelbtų 2021 ir 2022 metais atmintinų metų
minėjimo programų.

Kultūrinės edukacijos politikos grupė

Parengtos valstybės švenčių
programos (3 vnt.), parengti
įsakymai (3vnt.).

2021 m. I–
IV ketv.

Kultūrinės edukacijos politikos
grupės vadovė I. I. GedvilaitėPuodžiūnienė, vyr. specialistė
V. Vyšniauskienė

VALDYMO SRITIES VEIKLOS
2 PRIORITETAS, VEIKLA:
Lietuvai reikšmingų įvykių ir
reiškinių minėjimai visoje
Lietuvoje

Parengti ir pateikti LRV
nutarimo projektai, 6 vnt.

2021 m. I–
IV ketv.

Kultūrinės edukacijos politikos
grupės vadovė I. I. GedvilaitėPuodžiūnienė, patarėja G.
Beniušytė, vyr. specialistė V.
Vyšniauskienė

LRV PNĮP 2.5.6. VEIKSMAS
Stiprinti pasididžiavimą
savo šalimi, jos istorija ir
nacionaline kultūra –
prisidėti prie valstybei
reikšmingų datų ir sukakčių
(Vilniaus 700-ųjų metinių,
M. K. Čiurlionio 150-ųjų
gimimo metinių ir kt.)
paminėjimo
VALDYMO SRITIES VEIKLOS
2 PRIORITETAS, VEIKLA:
Lietuvai reikšmingų įvykių ir
reiškinių minėjimai visoje
Lietuvoje

57.

Koordinuoti ir administruoti LR Seimo
Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo
programos įgyvendinimą.

Parengta LR Seimo
Lituanistikos tradicijų ir
paveldo įprasminimo
programa, 1 vnt.

2021 m.
IV ketv.

Kultūrinės edukacijos politikos
grupės patarėja G. Beniušytė

01-08-03-01-02 priemonė.
Vykdyti teisinę ir administracinę valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę bei iniciatyvas
58.

Koordinuoti darbo grupės, rengsiančios
ilgalaikės valstybinės kalbos politikos galimybių
studiją, veiklą.

Parengta galimybių studija, 1
vnt.

2021 m. I–
IV ketv.

Kultūrinės edukacijos politikos grupė
(šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo
Valstybinė kalbos inspekcija)
Kultūrinės edukacijos politikos VALDYMO SRITIES VEIKLOS
2 PRIORITETAS, VEIKLA:
grupės patarėja G. Beniušytė
Lietuvių kalbos aplinkos
diegimo ir naudojimo
elektroninėje erdvėje,
įdiegiant technologines
priemones, užtikrinimas

2 uždavinys: Stiprinti regionų savitumą, bendruomeniškumą, kūrybiškumą, kultūros sklaidą ir kultūrinį verslumą
01-08-03-02-01 priemonė.
Kultūros paveldo politikos grupė.
Užtikrinti mėgėjų meno veiklos ir tradicinės kultūros tęstinumą
Kultūrinės edukacijos politikos grupė.
Strateginių pokyčių grupė.
(šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo
Lietuvos nacionalinis kultūros centras)
59.
Koordinuoti ir dalyvauti darbo grupės,
Parengtas įstatymo projektas. 2021 m. I– Kultūrinės edukacijos politikos LRV PNĮP 2.4.7 VEIKSMAS
rengsiančios Kultūros centrų įstatymo
IV ketv.
grupės vadovė I. I. Gedvilaitė- Parengti ir priimti Kultūros
centrų įstatymo pakeitimo
pakeitimo projektą, veikloje.
Puodžiūnienė, patarėja B.
ir papildymo įstatymo
Kazlauskienė

60.

Koordinuoti Kultūros paslaugų teikėjų
regionuose tyrimo įgyvendinimą.

Atliktas kultūros centrų lauko
tyrimas.

2021 m. I–
IV ketv.

Kultūrinės edukacijos politikos
grupės vadovė I. I. GedvilaitėPuodžiūnienė, patarėja B.
Kazlauskienė

projektą, siekiant tikslinti
teisinį reglamentavimą,
susijusį su kultūros centrų
atliekamomis funkcijomis,
aktualizuoti kultūros centrų
teikiamas paslaugas
LRV NĮP 2.4.5. VEIKSMAS
Atlikti kultūros paslaugų ir
jų teikėjų regionuose
kokybinį vertinimą, kultūros
paslaugų teikėjų regionuose
teisinės bazės, jos
įgyvendinimo ir priežiūros
priemonių analizę, kultūros
paslaugų teikėjų tinklo
regione veiklos vertinimą,
atsižvelgiant į socialinius ir
ekonominius aspektus,
siekiant efektyviai
optimizuoti kultūros
paslaugų teikėjų regionuose
tinklą

61.

Koordinuoti ir dalyvauti įgyvendinant
tolygaus kultūros paslaugų rinkinio
prieinamumo regionuose pilotines iniciatyvas ir
prieinamumo gerinimo veiksmus visuose
regionuose.

Inicijuotas tolygaus kultūros
paslaugų rinkinio
prieinamumo regionuose
pilotinis projektas, 1 vnt.

2021 m. I–
IV ketv.

Strateginių pokyčių grupės
patarėja D. Maliauskienė,
Kultūrinės edukacijos politikos
grupės vadovė I. GedvilaitėPuodžiūnienė.

KM 2019-2021 m. TYRIMŲ
PLANAS: Kokybinis kultūros
centrų tyrimas
LRV PNĮP 2.4.2. ir 2.4.3
VEIKSMAI: Parengti
priemonę, mažinančią
kultūros prieinamumo
teritorinius netolygumus ir
skatinančią tolygų,
kokybiškos ir įvairių raiškos
formų kultūros
prieinamumą regionuose
vietos gyventojų poreikius
labiausiai atitinkančiais
sprendimais;
Įgyvendinti tolygaus
kultūros paslaugų rinkinio
prieinamumo regionuose
bandomąsias iniciatyvas
VALDYMO SRITIES VEIKLOS
2 PRIORITETAS, VEIKSMAI:
Teikiamų kultūros paslaugų
netolygumų Lietuvos
regionuose mažinimas;
Tolygios kultūros sklaidos ir
plėtros regionuose
priemonių stiprinimas
plėtojant dialogą su
savivalda

62.

Suderinti ir pateikti kultūros ministrui tvirtinti
Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado
nuostatų naujos redakcijos projektą.

Patvirtinta Nematerialaus
kultūros paveldo vertybių
sąvado nuostatų nauja
redakcija.

2021 m.
IV ketv.

01-08-03-02-02 priemonė.
Užtikrinti Dainų švenčių tradicijos tęstinumą
63.

Parengti LR dainų švenčių įstatymo naują
redakciją.

Parengta LR dainų švenčių
įstatymo nauja redakcija.

2021 m.
IV ketv.

Kultūros paveldo politikos
grupės vyr. specialistė I.
Kezienė
Kultūros paveldo politikos grupė
(šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo
Lietuvos nacionalinis kultūros centras)
LRV PNĮP 2.6.2. VEIKSMAS
Kultūros paveldo politikos
Parengti ir priimti Dainų
grupės vyr. specialistė I.
švenčių įstatymo projektą –
Kezienė
išdėstyti jį nauja redakcija,
siekiant detaliau

reglamentuoti
kompetencijų
pasiskirstymą, funkcijas ir
atsakomybes tarp Dainų ir
šokių švenčių tradicijos
išsaugojimo procese
dalyvaujančių valstybės,
savivaldybių ir kitų
institucijų; numatyti
teisines priemones ir
suteikti finansines
garantijas Dainų ir šokių
švenčių tradicijos
tęstinumui ir plėtrai

64.

Parengti Dainų švenčių tradicijos tęstinumo
užtikrinimo veiksmų planą.

65.

Organizuoti 2020 metų Nacionalinės Jono
Basanavičiaus premijos įteikimą ir 2021 metų
Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos
paskyrimą.

01-08-03-02-03 priemonė.
Vykdyti projektą „Lietuvos kultūros sostinė“
66.
Užtikrinti projektų „Lietuvos kultūros sostinė“ ir
Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių įgyvendinimą
bei informacinę sklaidą apie juos.

67.

Organizuoti 2023, 2024, 2025 metų projektų
„Lietuvos kultūros sostinė“ konkursą.

Parengtas ir patvirtintas
Dainų švenčių tradicijos
tęstinumo užtikrinimo
veiksmų planas.
Įteikta 2020 metų Nacionalinė
Jono Basanavičiaus premija ir
paskirta 2021 metų
Nacionalinė Jono
Basanavičiaus premija.

2021 m.
IV ketv.

Kultūros paveldo politikos
grupės vyr. specialistė I.
Kezienė

2021 m.
IV ketv.

Kultūros paveldo politikos
grupės vyr. specialistė I.
Kezienė

Kultūrinės edukacijos politikos grupė
Parengtas įsakymas dėl
dalinio finansavimo skyrimo,
1 vnt.; dalyvauta Mažųjų
Lietuvos kultūros sostinių
atrankos konkurse.
Organizuotas konkursas,
parengtas įsakymas dėl 2023,
2024, 2025 metų projektų
„Lietuvos kultūros sostinė“
eiliškumo nustatymo, 1 vnt.

2021 m. I–
IV ketv.

Kultūrinės edukacijos politikos
grupės vadovė I. I. GedvilaitėPuodžiūnienė, patarėja B.
Kazlauskienė

2021 m. I–
IV ketv.

Kultūrinės edukacijos politikos
grupės patarėja B.
Kazlauskienė

01-08-03-02-04 priemonė.
Remti Lietuvos tradicinės kultūros puoselėjimo iniciatyvas užsienyje
68.

Pagal pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas
užtikrinti šios priemonės įgyvendinimą
(neįtraukiama į darbuotojo metines užduotis).

–

–

Kultūros paveldo politikos grupė
(šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo
Lietuvos nacionalinis kultūros centras)
Kultūros paveldo politikos
grupės vyr. specialistė I.
Kezienė

01-08-03-02-05 priemonė.
Įgyvendinti Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo kultūros programą
69.
Užtikrinti savalaikį Europos ekonominės erdvės
Atrinkti ir patvirtinti projektai.
(EEE) finansinio mechanizmo kultūros
programos (Programa) įgyvendinimą:
koordinuoti projektų atrankos ir vertinimo
rezultatų tvirtinimo veiklas.
70.
Užtikrinti sklandų Programos tiesioginio
Įvertinti visi vertinimo
finansavimo projekto FIXUS įgyvendinimą:
paraiškose nurodyti kultūros
dalyvauti objektų atrankos vertinimo
paveldo objektai.
posėdžiuose.
71.
Koordinuoti Programos dvišalio
Suorganizuotas ne mažiau
bendradarbiavimo veiklas: prisidėti prie
kaip 1 dvišalio
Programos partnerių donorų šalyse dvišalių
bendradarbiavimo renginys.
renginių planavimo ir įgyvendinimo.
72.
Koordinuoti Programos viešinimą: rengti
Parengti ne mažiau kaip 6
pranešimus apie Programos pasiekimus ir
pranešimai apie visuomenei
skelbti Kultūros ministerijos puslapyje bei kitose aktualius Programos
socialinės medijos kanaluose.
įgyvendinimo procesus.
3 uždavinys: Stiprinti kultūrinės edukacijos politikos formavimą ir įgyvendinimą
01-08-03-03-01 priemonė.
Užtikrinti kokybiškų kultūrinės edukacijos paslaugų įvairovę ir prieinamumą
73.
Parengti Kultūros pasą reglamentuojančių teisės Parengti Kultūros pasą
aktų pakeitimus siekiant gerinti teikiamų
reglamentuojantys teisės aktų
paslaugų kokybę ir prieinamumą mokiniams su
pakeitimai, 2 vnt.
specialiais poreikiais.

2021 m. II
ketv.

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo
kultūros programos koordinatorius
VALDYMO SRITIES VEIKLOS
Europos ekonominės erdvės
2 PRIORITETAS, VEIKLA:
finansinio mechanizmo
Teikiamų kultūros paslaugų
kultūros programos
netolygumų Lietuvos
koordinatorė R. Dėringytė
regionuose mažinimas

2021 m.
IV ketv.

2021 m. I–
IV ketv.

2021 m. I–
IV ketv.

Europos ekonominės erdvės
finansinio mechanizmo
kultūros programos
koordinatorė R. Dėringytė
Europos ekonominės erdvės
finansinio mechanizmo
kultūros programos
koordinatorė R. Dėringytė
Europos ekonominės erdvės
finansinio mechanizmo
kultūros programos
koordinatorė R. Dėringytė
Kultūrinės edukacijos politikos grupė

2021 m.
II–IV ketv.

Kultūrinės edukacijos politikos
grupės vadovė I. Gedvilaitė Puodžiūnienė, patarėjos J.
Bečienė ir G. Zajankauskaitė

74.

Parengti užsienio lietuvių mokinių dalyvavimo
Kultūros pase pilotinį projektą.

Parengtas pilotinis projektas,
1 vnt.

2021 m.
II–IV ketv.

Kultūrinės edukacijos politikos
grupės patarėjos J. Bečienė ir
G. Zajankauskaitė

75.

Sudaryti darbo grupę ir organizuoti jos veiklą,
teikiant pasiūlymus dėl kultūrinių kompetencijų
ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą veiklų.

Parengtas darbo grupės
sudarytas veiklų planas, 1 vnt.

2021 m.
II–IV ketv.

Kultūrinės edukacijos politikos
grupės vadovė I. Gedvilaitė Puodžiūnienė, patarėjos J.
Bečienė ir G. Zajankauskaitė

LRV PNĮP 2.1.6. ir 2.3.2.
VEIKSMAI: Plėsti kultūros
paso paslaugų turinį ir
sklaidos formas, pritaikant
įvairių tikslinių grupių
poreikiams;
Didinti kultūros paslaugų
įvairovę, kokybę ir
prieinamumą
neformaliajame ugdyme
LRV PNĮP 2.3.2. VEIKSMAS
Didinti kultūros paslaugų
įvairovę, kokybę ir
prieinamumą
neformaliajame ugdyme
LRV PNĮP 2.3.4. VEIKSMAS
Ugdyti kultūrines
kompetencijas ir
kūrybiškumą mokymosi visą

76.

Dalyvauti atliekant kultūrinės edukacijos veiklų
poveikio vertinimą.

Įvertintos tyrimo ataskaitos ir
pateiktos pastabos, 4 vnt.

01-08-03-03-02 priemonė.
Sukurti kultūrinės edukacijos administravimo platformą ir kultūros edukatorių tinklą
77.
Dalyvauti įgyvendinant kultūrinės edukacijos
Įvertintos ir patvirtintos
administravimo platformos sukūrimą.
ataskaitos, 12 vnt.;
sudalyvauta Galimybių
studijos vertinime.

78.

Dalyvauti kultūrinės edukacijos kompetencijų
centro vystymo kūrime ir kūrybinių partnerysčių
įgyvendinimo procese.

Įvertintos ir patvirtintos
ataskaitos, 12 vnt.;
sudalyvauta Galimybių
studijos vertinime.

2021 m. I–
II ketv.

2021 m. I–
IV ketv.

2021 m. I–
IV ketv.

gyvenimą veiklomis,
įtraukiant skirtingo amžiaus,
pomėgių ir poreikių
visuomenės grupes
KM 2019–2021 m. TYRIMŲ
PLANAS: Kultūrinės
edukacijos veiklų poveikio
vertinimas

Kultūrinės edukacijos politikos
grupės vadovė I. Gedvilaitė Puodžiūnienė, patarėja G.
Zajankauskaitė
Kultūrinės edukacijos politikos grupė
Strateginių pokyčių grupė
Kultūrinės edukacijos politikos LRV PNĮP 2.1.2. ir 2.1.6.
VEIKSMAI: Siekti meno
grupės vadovė I. Gedvilaitė kūrėjų potencialo bei
Puodžiūnienė, patarėjos J.
kultūros ir kūrybinio turinio,
Bečienė ir G. Zajankauskaitė,
taip pat skaitmenine forma
Strateginių pokyčių grupės
orientavimo į jų platesnį ir
vyr. patarėja D. Nazarovienė
tikslingesnį panaudojimą

Kultūrinės edukacijos politikos
grupės vadovė I. Gedvilaitė Puodžiūnienė, patarėjos J.
Bečienė ir G. Zajankauskaitė,
Strateginių pokyčių grupės
vyr. patarėja D. Nazarovienė

bei integraciją formaliajame
švietime, prireikus
tobulinant mokytojų
kvalifikaciją ir gebėjimus;
Plėsti kultūros paso
paslaugų turinį ir sklaidos
formas, pritaikant įvairių
tikslinių grupių poreikiams
LRV PNĮP 2.1.1. VEIKSMAS
Panaudoti sukurto kultūros
edukatorių tinklo
galimybes, sujungiant
kultūros edukacijos
paklausą ir pasiūlą,
palaikant kvalifikaciją ir
siekiant užtikrinti kokybišką
ir įvairialypį kultūros
ugdymą
VALDYMO SRITIES VEIKLOS
2 PRIORITETAS, VEIKLA:
Kultūros edukatorių tinklo ir
kūrybinių partnerysčių
sukūrimas

4 tikslas: Siekti integralios kultūros paveldo apsaugos politikos formavimo ir įgyvendinimo, skatinant kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių
aktualizavimą ir atvėrimą visuomenei

1 uždavinys: Užtikrinti kultūros paveldo apsaugos politikos formavimo ir įgyvendinimo efektyvumą bei veiksmingumą
01-08-04-01-01 priemonė.
Kultūros paveldo politikos grupė.
Užtikrinti kultūros paveldo apsaugos planavimo, priežiūros ir kontrolės administravimą, tobulinti
Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus.
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teisinį reglamentavimą
(šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos)
LRV PNĮP 2.6.3. VEIKSMAS
79.
Parengti pasiūlymus LR nekilnojamojo kultūros
Parengti pasiūlymai LR
2021 m.
Kultūros paveldo politikos
Parengti ir priimti
paveldo apsaugos įstatymo naujos redakcijos
nekilnojamojo kultūros
III–IV ketv. grupės vyr. patarėja R.
Nekilnojamojo kultūros
projektui su lydimaisiais teisės aktais.
paveldo apsaugos įstatymo
Trapikienė
paveldo apsaugos įstatymo
naujos redakcijos projektui su
projektą – išdėstyti jį nauja
lydimaisiais teisės aktais.
redakcija, siekiant
efektyvinti kultūros paveldo
apsaugą

80.

Parengti LR kilnojamųjų kultūros vertybių
įstatymo pakeitimus ir papildymus.

Parengtas LR kilnojamųjų
kultūros vertybių įstatymo
pakeitimo ir papildymo
įstatymas, 1 vnt.

2021 m. I
ketv.

Teisės ir žmogiškųjų išteklių
skyriaus patarėja K.
Krikštaponienė, Kultūros
paveldo politikos grupės vyr.
specialistė N. Dargytė

VALDYMO SRITIES VEIKLOS
3 PRIORITETAS, VEIKLA:
Materialaus ir
nematerialaus kultūros
paveldo apsaugos
valdysenos efektyvinimas
LRV PNĮP 2.5.11. VEIKSMAS
Parengti ir priimti
Kilnojamųjų kultūros
vertybių įstatymo pakeitimo
ir papildymo įstatymo
projektą, siekiant
reglamentuoti kilnojamųjų
kultūros vertybių paieškos ir
grąžinimo į Lietuvą
procedūras
VALDYMO SRITIES VEIKLOS
3 PRIORITETAS, VEIKLA:
Materialaus ir
nematerialaus kultūros
paveldo apsaugos
valdysenos efektyvinimas

81.

Parengti Paveldo tvarkybos reglamentą PTR
3.01.01.2019 „Tvarkybos darbų parinkimui,
projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai
įvertinimui būtini tyrimai“.

Parengtas ir kultūros ministro
patvirtintas Paveldo tvarkybos
reglamentas, 1 vnt.

2021 m.
IV ketv.

Kultūros paveldo politikos
grupės vyr. patarėja R.
Trapikienė

82.

Parengti Europos Sąjungos valstybės narės,
Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės,
pasirašiusios EEE sutartį, piliečių ir kitų fizinių
asmenų, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems
suteiktomis judėjimo teisėmis, turimos teisės
atlikti nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą
ir paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę
pripažinimo, išduoto teisės pripažinimo
dokumento keitimo, galiojimo sustabdymo,
galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo tvarkos aprašą.

83.

Parengti Kultūros paveldo objektų ir vietovių
apsaugos zonų nustatymo taisyklių pakeitimo
projektą.

84.

Parengti Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo
tarybos nuostatų pakeitimo projektą.

85.

Parengti Kilnojamųjų kultūros vertybių
grąžinimo į Lietuvą tvarkos aprašą.

86.

Parengti Nekilnojamųjų kultūros vertybių
vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo pakeitimo
projektą.

01-08-04-01-02 priemonė.

Parengtas ir patvirtintas
kultūros ministro įsakymu
Europos Sąjungos valstybės
narės, Šveicarijos
Konfederacijos arba valstybės,
pasirašiusios EEE sutartį,
piliečių ir kitų fizinių asmenų,
kurie naudojasi ES teisės
aktuose jiems suteiktomis
judėjimo teisėmis, turimos
teisės atlikti nekilnojamojo
kultūros paveldo tvarkybą ir
paveldosaugos (specialiąją)
ekspertizę pripažinimo,
išduoto teisės pripažinimo
dokumento keitimo, galiojimo
sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo ir
galiojimo panaikinimo tvarkos
aprašas, 1 vnt.
Parengtos ir LRV tvirtinimui
pateiktos Kultūros paveldo
objektų ir vietovių apsaugos
zonų nustatymo taisyklių
pakeitimo projektas, 1 vnt.

2021 m.
IV ketv.

Kultūros paveldo politikos
grupės vyr. specialistė L.
Žižliauskaitė

2021 m. II
ketv.

Kultūros paveldo politikos
grupės vyr. specialistas L.
Straševičius

Parengtas ir patvirtintas
Kilnojamųjų kultūros vertybių
išvežimo tarybos nuostatų
pakeitimo projektas, 1 vnt.
Parengtas ir patvirtintas
Kilnojamųjų kultūros vertybių
grąžinimo į Lietuvą tvarkos
aprašas, 1 vnt.
Parengtas ir patvirtintas
Nekilnojamųjų kultūros
vertybių vertinimo ir atrankos
kriterijų aprašo pakeitimo
projektas, 1 vnt.

2021 m. I
ketv.

Kultūros paveldo politikos
grupės vyr. specialistė N.
Dargytė

2021 m.
IV ketv.

Kultūros paveldo politikos
grupės vyr. specialistė N.
Dargytė

2021 m.
IV ketv.

Kultūros paveldo politikos
grupės vyr. patarėja R.
Trapikienė, patarėjas
G. Džiovėnas
Kultūros paveldo politikos grupė

VALDYMO SRITIES VEIKLOS
3 PRIORITETAS, VEIKLA:
Materialaus ir
nematerialaus kultūros
paveldo apsaugos
valdysenos efektyvinimas

Tirti ir kaupti duomenis apie kultūros paveldą, rengti apskaitos dokumentus
87.

Parengti atnaujintą Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos akto formą.

88.

Parengti Kultūros vertybių registro nuostatų,
kurie patvirtinti LRV 2005 m. rugsėjo 29 d.
nutarimu Nr.1053 „Dėl Kultūros vertybių
registro įsteigimo ir Kultūros vertybių registro
nuostatų patvirtinimo“, pakeitimo projektą.

89.

Parengti nematerialaus kultūros paveldo
išsaugojimo ir aktualizavimo būklės bei jos
gerinimo galimybių tyrimą.

(šią priemonę per metinį veiklos planą vykdo Kultūros
paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos)
Kultūros paveldo politikos
grupės vyr. specialistas L.
Straševičius

Parengta ir patvirtinta
atnaujinta Nekilnojamojo
kultūros paveldo vertinimo
tarybos akto forma, 1 vnt.
Parengtas ir LRV pateiktas
Kultūros vertybių registro
nuostatų pakeitimo projektas.

2021 m. III
ketv.

2021 m.
IV ketv.

Kultūros paveldo politikos
grupės vyr. specialistas L.
Straševičius

Parengtas nematerialaus
kultūros paveldo išsaugojimo
ir aktualizavimo būklės bei jos
gerinimo galimybių tyrimas.

2021 m.
IV ketv.

Kultūros paveldo politikos
grupės vyr. specialistė I.
Kezienė

VALDYMO SRITIES VEIKLOS
2 PRIORITETAS, VEIKLA:
Universalios prieigos prie
skaitmeninių kultūros
išteklių, diegiant integralius
organizacinius ir
technologinius sprendinius,
užtikrinimas visiems
gyventojams
LRV PNĮP 2.6.1. VEIKSMAS
Stiprinti paskatas
materialaus ir
nematerialaus kultūros
paveldo apsaugos srityje –
atlikti tyrimą ir pateikti
efektyviausius sprendinius
KM 2019-2021 m. TYRIMŲ
PLANAS: Nematerialaus
kultūros paveldo
išsaugojimo ir aktualizavimo
būklės bei jos gerinimo
galimybių tyrimas

2 uždavinys: Užtikrinti kultūros paveldo aktualizavimą ir atvėrimą visuomenei
01-08-04-02-01 priemonė.
Finansuoti kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbus, kompensuoti kilnojamųjų kultūros vertybių
bei nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų valdytojų išlaidas
90.
Parengti Privačios nuosavybės – prieinamų
Parengtos ir kultūros ministro 2021 m. II
visuomenei lankyti valstybės saugomų
įsakymu patvirtintos
ketv.
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
atnaujintos taisyklės.
tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų
kompensavimo taisyklių pakeitimo projektą.

Kultūros paveldo politikos grupė
(šią priemonę per metinį veiklos planą vykdo Kultūros
paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos)
LRV PNĮP 2.6.1. VEIKSMAS
Kultūros paveldo politikos
Stiprinti paskatas
grupės vyr. specialistas R.
materialaus ir
Senapėdis

nematerialaus kultūros
paveldo apsaugos srityje –
atlikti tyrimą ir pateikti
efektyviausius sprendinius

VALDYMO SRITIES VEIKLOS
3 PRIORITETAS, VEIKLOS:
Kultūros paveldo objektų
valdytojų skatinimas
investuoti į kultūros
paveldo objektų tvarkybą;
Kultūros paveldo
bendruomenės ir
investuotojų dialogo
stiprinimas

01-08-04-02-02 priemonė.
Vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbus
91.
Koordinuoti Kultūros infrastruktūros centro
įgyvendinamos Paveldotvarkos programos
vykdymą.
01-08-04-02-03 priemonė.
Aktualizuoti kultūros paveldo objektus
92.
Užtikrinti 2021 m. numatytų ES struktūrinių
fondų lėšų tikslinį panaudojimą, atlikti efektyvią
projektų įgyvendinimo kontrolę pagal KM
kompetenciją.

93.

Koordinuoti įgyvendinamuose projektuose
netinkamomis pripažintų išlaidų (susijusių su
viešųjų pirkimų pažeidimais ir kt.)
administravimą.

01-08-04-02-04 priemonė.
Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus.

Kultūros paveldo politikos grupė
100 proc. įgyvendinta
Kultūros infrastruktūros
centro vykdoma 2021 m.
Paveldotvarkos programa.

2021 m. I–
IV ketv.

Kultūros paveldo politikos
grupės vyr. patarėja R.
Trapikienė
Investicijų valdymo skyrius

1. Panaudota ne mažiau 80
proc. 2021 m. numatytų ES
struktūrinių fondų lėšų.
2. Iš viso 32 (apskaičiuota
kaupiamuoju būdu) objektų,
kuriuose atlikti tvarkybos
darbai (aktualizuotų kultūros
paveldo objektų).
Pritaikytos procedūros pagal
,,Kultūros srities investicijų
projektų įrašymo į
planuojamų metų Valstybės
investicijų programą ir lėšų
ilgalaikiam materialiajam ir
nematerialiajam turtui
sukurti, įsigyti ar jo vertei
padidinti planavimo, skyrimo
ir panaudojimo kontrolės
tvarkos aprašą“.

2021 m.
I–IV ketv.

Investicijų valdymo skyriaus
patarėjas R. Dilba, vyr.
specialistė R. Veniukevičienė

2021 m.
I–IV ketv.

Investicijų valdymo skyriaus
vyr. Specialistė R.
Veniukevičienė

Investicijų valdymo skyrius

94.

Užtikrinti 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų
regioninių priemonių 2021 m. lėšų
panaudojimą, atlikti efektyvią projektų
įgyvendinimo kontrolę pagal KM kompetenciją.

1. Panaudota ne mažiau 80
proc. 2021 m. numatytų ES
struktūrinių fondų regioninių
priemonių lėšų; objektų,
kuriuose atlikti tvarkybos
darbai (aktualizuotų kultūros
paveldo objektų), skaičius
(kaupiamieji vienetai) – 40.
2. Iš viso 40 (apskaičiuota
kaupiamuoju būdu) objektų,
kuriuose atlikti tvarkybos
darbai (aktualizuotų kultūros
paveldo objektų).

2021 m.
IV ketv.

01-08-04-02-05 priemonė.
Užtikrinti Kultūros ministerijos įsteigtų saugomų vietovių direkcijų veiklą, vykdyti jų priežiūrą, stebėseną,
tobulinti teisinį reglamentavimą
95.
Parengti bendradarbiaujant su Aplinkos
Parengtas bei aplinkos
2021 m.
ministerija Valstybinio parko ar biosferos
ministro ir kultūros ministro
IV ketv.
rezervato jungtinės tarybos sudarymo tvarkos ir įsakymais patvirtintas
jos veiklos aprašą.
Valstybinio parko ar biosferos
rezervato jungtinės tarybos
sudarymo tvarkos ir jos
veiklos aprašas.
96.
Parengti Trakų istorinio nacionalinio parko ir
Parengti ir patvirtinti direkcijų 2021 m.
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato
nuostatai, 2 vnt.
IV ketv.
direkcijų nuostatų pakeitimo projektus.
97.
Parengti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio
Parengtas ir patvirtintas
2021 m.
rezervato tarybos sudėties ir tarybos darbo
Vilniaus pilių valstybinio
IV ketv.
reglamento pakeitimo projektas.
kultūrinio rezervato tarybos
sudėties ir tarybos darbo
reglamento pakeitimo
projektas.
98.
Parengti Valstybinio Kernavės kultūrinio
Parengtas ir patvirtintas
2021 m.
rezervato buferinės apsaugos zonos individualų Valstybinio Kernavės
IV ketv.
apsaugos reglamento pakeitimo projektą.
kultūrinio rezervato buferinės
apsaugos zonos individualaus
apsaugos reglamento,
patvirtinto kultūros ministro
2005 m. rugpjūčio 16 d.

Investicijų valdymo skyriaus
vyr. specialistas D. Zukas

Kultūros paveldo politikos grupė
(šią priemonę taip pat per metinius veiklos planus vykdo
Kultūros ministerijos įsteigtos saugomų vietovių direkcijos)
Kultūros paveldo politikos
grupės vyr. specialistas G.
Džiovėnas

Kultūros paveldo politikos
grupės vyr. specialistas G.
Džiovėnas
Kultūros paveldo politikos
grupės vyr. specialistas G.
Džiovėnas

Kultūros paveldo politikos
grupės vyr. specialistas G.
Džiovėnas

99.

Parengti Valstybinio Kernavės kultūrinio
rezervato naudojimo ir lankymo taisyklių
pakeitimo projektą.

įsakymu Nr. ĮV-360 „Dėl
Valstybinio Kernavės
kultūrinio rezervato buferinės
apsaugos zonos individualaus
apsaugos reglamento
patvirtinimo“ pakeitimo
projektas.
Parengtas ir patvirtintas
Valstybinio Kernavės
kultūrinio rezervato
naudojimo ir lankymo
taisyklių, patvirtintų kultūros
ministro 2005 m. balandžio
11 d. įsakymu Nr. ĮV-119 „Dėl
Valstybinio Kernavės
kultūrinio rezervato
naudojimo ir lankymo
taisyklių patvirtinimo“,
pakeitimo projektas.

2021 m.
IV ketv.

01-08-04-02-06 priemonė.
Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą
100.

Parengti ir pateikti EGMUS Lietuvos muziejų
statistikos suvestinę už 2020 metus bei ataskaitą
apie Lietuvos muziejų sistemą pagal naują
EGMUS patvirtintą formą.

101.

Organizuoti Muziejuose esančių rinkinių
apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos
pakeitimo projekto parengimą.

102.

Organizuoti galimybių studijos „Nacionalinės
muziejinių vertybių saugyklos poreikio ir
alternatyvų analizė“ atlikimą.

Parengta ir EGMUS pateikta
Lietuvos muziejų statistikos
suvestinė už 2020 metus bei
ataskaita apie Lietuvos
muziejų sistemą.
Parengtas Muziejuose esančių
rinkinių apsaugos, apskaitos ir
saugojimo instrukcijos
pakeitimo projektas.
Suderinta galimybių studijos
„Nacionalinė muziejinių
vertybių saugyklos poreikio ir
alternatyvų analizė“ galutinė
ataskaita, suorganizuotas
tyrimo rezultatų pristatymas.

2021 m. II
ketv.

Kultūros paveldo politikos
grupės vyr. specialistas G.
Džiovėnas

Atminties institucijų politikos grupė
(šią priemonę taip pat per metinius veiklos planus vykdo
Kultūros ministerijos įsteigti respublikiniai muziejai)
Atminties institucijų politikos
grupės vyr. specialistas L.
Mikelevičius

2021 m.
IV ketv.

Atminties institucijų politikos
grupės patarėja V. Lankelienė

2021 m.
IV ketv.

Atminties institucijų politikos
grupės patarėja V. Lankelienė

LRV PNĮP 2.6.6. VEIKSMAS
Gerinti muziejinių vertybių
saugojimo sąlygas,
nacionaliniu lygiu pritaikant
tarptautinius standartus
atitinkančią muziejų
saugyklų infrastruktūrą

KM 2019-2021 m. TYRIMŲ
PLANAS: Nacionalinės
muziejinių vertybių
saugyklos galimybių studija

103.

Bendradarbiaujant su Latvijos Respublikos
Parengti Baltijos muzeologijos 2021 m. III Atminties institucijų politikos
kultūros ministerijos ir Estijos Respublikos
mokyklos mokymai,
ketv.
grupės patarėja V. Lankelienė
kultūros ministerijos darbuotojais, atsakingais
pritraukta 30 muziejininkų iš
už Baltijos muzeologijos mokyklos projekto
Lietuvos, Latvijos ir Estijos.
įgyvendinimą, koordinuoti Baltijos muzeologijos
mokyklos mokymų organizavimą Lietuvoje.
104.
Parengti LR dokumentų ir archyvų įstatymo
Parengtas LR dokumentų ir
2021 m. II Atminties institucijų politikos
pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo įtvirtinama archyvų įstatymo pakeitimo
ketv.
grupės vyr. specialistė V.
galimybė valstybės archyvams iš valstybės ir
projektas, 1 vnt.
Motiekienė
savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių perimti
saugoti jų valdomuose registruose ir
informacinėse sistemose esančius valstybės
dokumentiniam paveldui reikšmingus
duomenis.
01-08-04-02-07 priemonė.
Atminties institucijų politikos grupė
Užtikrinti nemokamą muziejų nuolatinių ekspozicijų lankymą
105.
Organizuoti nemokamo lankymosi nacionalinių
Užtikrintas reikiamas
2021 m. I– Atminties institucijų politikos
ir respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir finansavimo skyrimas
IV ketv.
grupės vyr. specialistas L.
pareigas įgyvendina Kultūros ministerija,
muziejams Kultūros
Mikelevičius
nuolatinėse ekspozicijose finansavimo skyrimą
ministerijos numatytų
pagal patvirtintą finansavimo tvarkos aprašą bei priemonei lėšų apimtyje (100
duomenų apie nemokamą lankymąsi
proc.).
muziejuose kaupimą, sisteminimą bei analizę.
01-08-04-02-08 priemonė.
Kultūros paveldo politikos grupė
Vykdyti kryptingą kultūros paveldo komunikaciją ir sklaidą, užtikrinant visuomenei kultūros paveldo
(šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo
pažinimą
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos)
106.
Pagal pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas –
–
Kultūros paveldo politikos
užtikrinti šios priemonės įgyvendinimą
grupės vyr. specialistas L.
(neįtraukiama į darbuotojo metines užduotis).
Straševičius
01-09 programa. Kultūros rėmimo fondas (programą per metinį veiklos planą įgyvendina Lietuvos kultūros taryba)
2 strateginis tikslas: S Ą L Y G O S
Siekti efektyvaus valdymo kultūros sektoriuje, gerinti sąlygas kultūros plėtrai
02-07 programa. Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas
1 tikslas: Gerinti kultūros valdymą, įtvirtinant kultūros vaidmenį valstybės politikoje bei užtikrinant sąlygas tvaraus finansinio modelio įgyvendinimui
1 uždavinys: Didinti kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo efektyvumą

02-07-01-01-01 priemonė.
Efektyvinti kultūros politikos formavimo funkciją, užtikrinant tvarų kultūros lauko aplinkos kūrimą

107.

108.

Atlikti Kultūros politikos pagrindų įstatymo
projekto tobulinimo poreikio ir reguliuotinų
teisinių santykių analizę.

Parengti pasiūlymus, siekiant didinti
visuomenės ir verslo įsitraukimą į kultūros
mecenatystę, tobulinti esamą reglamentavimą,
gerinti netiesioginės valstybės paramos kultūrai
mechanizmą.

Atlikta ir KM vadovybei
pateikta analizė dėl tikslintinų
parengto projekto straipsnių
ir papildomai reguliuotinų
teisinių santykių.

Pateikti pasiūlymai.

2021 m. I–
IV ketv.

Strateginių pokyčių grupė
Strateginio ir finansų valdymo skyrius
Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyrius
Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyrius
Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyrius
Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė
Investicijų valdymo skyrius
Centralizuotas vidaus audito skyrius
Patarėjas finansų kontrolei
LRV PNĮP 2.1.4. VEIKSMAS
Teisės ir žmogiškųjų išteklių
Parengti ir priimti Kultūros
skyriaus vadovas V. Varnaitis
politikos pagrindų įstatymo
pakeitimo įstatymo
projektą, siekiant nustatyti
bendruosius kultūros
politikos principus,
pagrindinių kultūros politiką
formuojančių ir
įgyvendinančių institucijų
kompetenciją, kultūros
finansavimo principus,
kultūros įstaigų sistemą,
kultūros ir meno
darbuotojų statusą,
valstybinių kultūros ir meno
premijų skyrimo principus,
santykį tarp valstybės ir
savivaldybių institucijų,
įgyvendinant kultūros
politiką

2021 m.
II–IV ketv.

Profesionaliosios kūrybos ir
tarptautiškumo politikos
grupės vyr. specialistė R.
Aleliūnaitė

VALDYMO SRITIES VEIKLOS
1 PRIORITETAS, VEIKSMAS:
Kultūros politikos pagrindų
įstatymo projekto
parengimas
LRV PNĮP 2.1.5. VEIKSMAS
Didinti visuomenės ir verslo
įsitraukimą į kultūros
mecenatystę, tobulinti
esamą reglamentavimą
(Mecenavimo įstatymas ir
kiti susiję įstatymai), gerinti

109.

Išanalizuoti galimas paskatas ir prievoles
investuojant į kultūrą, sukuriant ir įgyvendinant
„Procento kultūrai“ schemą.

1 dokumentų rinkinys.

2021 m.
IV ketv.

Profesionaliosios kūrybos ir
tarptautiškumo politikos
grupės vyr. specialistė R.
Aleliūnaitė

110.

Koordinuoti Kultūros ir kūrybingumo programos
ir ją įgyvendinančių priemonių rengimą.

Parengta ir LRV nutarimu
patvirtinta programa, 1 vnt.,
parengtos 3 priemonės.

2021 m.
II–IV ketv.

111.

Koordinuoti Kultūros politikos prioritetų
integravimą į ES investicijų 2021-2027 m.
Veiksmų programą.

2021 m. I–
IV ketv.

112.

Organizuoti ir koordinuoti ministerijos projektų
valdymo procesą, taikant projektinio valdymo
principus LRV programos priemonių
įgyvendinimo plane identifikuotiems kultūros
ministro strateginiams darbams.
Koordinuoti Kultūros ministerijos
kompetencijos srities siūlymus LR XVIII LRV
programos nuostatų įgyvendinimo planui.
Parengti Kultūros ministerijos 2020 m. veiklos
ataskaitą.

ES investicijų Veiksmų
programoje numatytos
galimybės finansuoti kultūros
veiklas ir įstaigas bei
organizacijas įgyvendinant
specifinį kultūros uždavinį,
veiklų ir rodiklių rinkinys, 1
vnt.
Parengti teisės aktų
projektai, 2 vnt. Parengti ir
patvirtinti projektų veiksmų
planai, 3 vnt.

Strateginių pokyčių grupės
vadovė E. Saudargaitė,
vyr. patarėja D. Nazarovienė,
vyr. patarėja R. Gecevičienė,
patarėja D. Maliauskienė.
Strateginių pokyčių grupės
vyr. patarėja D. Nazarovienė,
patarėja D. Maliauskienė

2021 m.
II–III ketv.

Strateginių pokyčių grupės
vyr. patarėja R. Gecevičienė.

Parengtas ir pateiktas LRVK
pasiūlymų paketas, 1 vnt.

2021 I
ketv.

Parengta Kultūros ministerijos
2020 m. veiklos ataskaita ir
pateikta LRVK nustatytais
terminais.

2021 m. I
ketv.

Strateginių pokyčių grupės
vadovė E. Saudargaitė, vyr.
patarėja R. Gecevičienė.
Strateginio ir finansų valdymo
skyriaus vyr. specialistės V.
Važgienė ir V. Mizarienė

113.

114.

netiesioginės valstybės
paramos kultūrai
mechanizmą
LRV PNĮP 2.4.6. VEIKSMAS
Išanalizuoti galimas
paskatas ir prievoles
investuojant į kultūrą,
sukuriant ir įgyvendinant
„Procento kultūrai“
schemą, taikomą
urbanistinės plėtros
projektuose, orientuojantis
į visuomenės gyvenimo
kokybės gerinimą bei tvarų
kultūros išteklių naudojimą
VALDYMO SRITIES VEIKLOS
1 PRIORITETAS, VEIKSMAS:
Kultūros ir kūrybingumo
plėtros programos
patvirtinimas ir vykdymas

115.

Parengti ir patvirtinti Kultūros ministerijos 2021
m. veiklos planą.

116.

Parengti naujo formato 2022–2024 m. kultūros
ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano
ir biudžeto projektą.

117.

Koordinuoti ar/ir rengti teisės aktuose ir
Ministerijos vidaus procedūrose nustatyta
tvarka 2022–2024 m. ES SF investicijų veiksmų
programos priemonės biudžeto dalies projektą,
derinti su įgyvendinančiąja ir vadovaujančia
institucijomis.
Inicijuoti Kultūros ministerijos veiklos planavimo
ir analizės vidaus administravimo įrankio
sukūrimą.

118.

119.

Koordinuoti Vieningo veiklos vertinimo kriterijų
rinkinio taikymo kultūros ministro valdymo
sričių įstaigose procesą.

Parengtas ir patvirtintas
Kultūros ministerijos 2021 m.
veiklos planas, 1 įsakymas.
1. Parengtas ir pateiktas
atitinkamoms institucijoms
2022–2024 m. kultūros
ministro valdymo sričių
strateginio veiklos plano
projektas, 3 vnt. (etapai).
2. Parengta ir nustatytais
terminais FM pateikta (1 vnt.)
Kultūros ministerijos 2022–
2024 m. valstybės biudžeto
programų sąmatos projektas
(1 vnt.) ir patikslintas sąmatos
projektas (1 vnt.).
Parengta biudžeto projekto
dalis teisės aktų nustatyta
tvarka.

2021 m. I
ketv.

2021 m.
I–IV ketv.

Investicijų valdymo skyriaus
vyr. specialistė R. Pajarskienė

Pasirašyta paslaugų sutartis
dėl vidaus administravimo
įrankio sukūrimo, 1 sutartis.

2021 m. III
ketv.

1. Parengta 2020 m. kultūros
ministro valdymo sričių
įstaigų pasiektų veiklos
vertinimo kriterijų suvestinė
ataskaita, 1 vnt.
2. Atnaujintas Vieningas
veiklos vertinimo kriterijų
rinkinys, kultūros ministro
valdymo sričių biudžetinių
įstaigų veiklos plano ir veiklos

2021 m. I
ketv.

Strateginio ir finansų valdymo
skyriaus vedėja I.
Macijauskytė, patarėja A.
Ašmontaitė;
Bendrųjų reikalų ir
aptarnavimo skyriaus vedėjas
N. Baranauskas
Strateginio ir finansų valdymo
skyriaus vedėja I.
Macijauskytė, patarėja A.
Ašmontaitė, vyr. specialistė D.
Baltranaitė

2021 m.
IV ketv.

2021 m.
IV ketv.

Strateginio ir finansų valdymo
skyriaus vyr. specialistė V.
Mizarienė
Strateginio ir finansų valdymo
skyriaus vedėja I.
Macijauskytė, vyresn. patarėja
V. Virganavičiūtė, patarėja A.
Ašmontaitė, vyr. specialistės
V. Važgienė, V. Mizarienė, D.
Babickaitė ir R. Baliukynaitė

VALDYMO SRITIES VEIKLOS
1 PRIORITETAS, VEIKSMAS:
Nuoseklus kultūros ir meno
darbuotojų darbo
užmokesčio didinimas

120.

121.

Įvertinti 2020 m. kultūros ministro valdymo
sričių įstaigų pasiektų bendrųjų funkcijų – turto
valdymo – rezultatus pagal Vieningą veiklos
vertinimo kriterijų rinkinį.
Aktualizuoti Kultūros ministerijos teikiamų
Lietuvos statistikos departamentui oficialiosios
statistikos duomenų struktūrą, koordinuoti
vieningą duomenų rengimo ir teikimo procesą.

122.

Parengti LR kultūros ministerijos korupcijos
prevencijos programą.

123.

Iš esmės peržiūrėti, atnaujinti ir pertvarkyti
Kultūros ministerijos svetainę, pritaikant ją
patrauklesniam vartotojų naudojimuisi.

124.

Peržiūrėti Dokumentų valdymo sistemos
funkcionalumus, lengvinant darbuotojams
darbą.

125.

Įvertinti kultūros ministerijos vykdomų viešųjų
pirkimų procesus, siekiant užtikrinti viešųjų
pirkimų planavimo, vykdymo ir sudarytų
sutarčių vykdymo procesų efektyvumą,
racionalų valstybės lėšų ir viešųjų pirkimų
procese dalyvaujančių asmenų darbo laiko
naudojimą bei skaidrų viešųjų pirkimų vykdymą,
įvertinimo išvadas ir pasiūlymus pateikiant KM
vadovybei.
Peržiūrėti ir atnaujinti KM viešųjų pirkimų
organizavimo tvarkos aprašą, siekiant numatyti
priemones, kurios skatintų žaliųjų viešųjų
pirkimų vykdymą, bei užtikrinti šių priemonių
vykdymo kontrolę.

126.

plano vykdymo ataskaitų
formos, 3 įsakymai.
Parengta ataskaita.

2021 m. II
ketv.

Bendrųjų reikalų ir
aptarnavimo skyriaus vyr.
specialistė J. Kalinauskienė

Inicijuotas dvišalės Kultūros
ministerijos ir Lietuvos
statistikos departamento
sutarties pakeitimas,
atnaujinta teikiamų duomenų
struktūra, atnaujinta 1
sutartis.
Parengta LR kultūros
ministerijos korupcijos
prevencijos programa.
Atnaujinta svetainės
struktūra, ištrinta pasenusi,
nebenaudinga informacija.

2021 m. II
ketv.

Strateginio ir finansų valdymo
skyriaus patarėja A.
Ašmontaitė

2021 m. I–
IV ketv.

Parengta KM naudojamos
dokumentų valdymo sistemos
procesų analizė ir pateikti
siūlymai dėl procesų
supaprastinimo.
Parengta Kultūros
ministerijos vykdomų viešųjų
pirkimų procesų ataskaita
(išvados ir pasiūlymai).

2021 m. IIV ketv.

Teisės ir žmogiškųjų išteklių
skyriaus vyr. specialistė S.
Grybkauskaitė
Ryšių su visuomene ir
strateginės komunikacijos
skyriaus patarėja A.
Grinevičiūtė
Bendrųjų reikalų ir
aptarnavimo skyriaus vadovas
N. Baranauskas

2021 m.
IV ketv.

Bendrųjų reikalų ir
aptarnavimo skyriaus patarėja
E. Laurinavičienė

Atnaujintas KM viešųjų
pirkimų organizavimo tvarkos
aprašas.

2021 m. I–
IV ketv.

Bendrųjų reikalų ir
aptarnavimo skyriaus patarėja
E. Laurinavičienė.
vyr. specialistė J. Stonienė

2021 m. I–
III ketv.

127.

128.

129.

130.

131.

Pateikti pasiūlymus KM pavaldžioms įstaigoms
numatyti ambicingus žaliųjų viešųjų pirkimų
rodiklius jų 2022 m. veiklos planuose ir surinkti
informaciją apie šio rodiklio įgyvendinimą.
Įvertinti 2020 m. kultūros ministro valdymo
sričių įstaigų pasiektų bendrųjų funkcijų – turto
valdymo – rezultatus pagal Vieningą veiklos
vertinimo kriterijų rinkinį.
Įvykdyti 13 vidaus auditų, kurių metų atliekamas
Kultūros ministerijos, jai pavaldžių ar jos
valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių
asmenų įvairių veiklos sričių vertinimas vidaus
kontrolės požiūriu ir pateiktos rekomendacijos,
sustiprinančios rizikos valdymą analizuotose
srityse.
Užtikrinti KM koordinavimo veiksmų atlikimą,
vykdant buhalterinės apskaitos konsolidavimo
NBFC sekantį etapą.

Koordinuoti finansų valdymo ir apskaitos
informacinės sistemos diegimą (toliau – FVAIS)
pavaldžiose įstaigose.

Pateiktas pasiūlymas ir
parengta suvestinė apie
rodiklio įgyvendinimą
pavaldžiose įstaigose.
Parengta ataskaita.

2021 m.
II–IV ketv.

2021 m. II
ketv.

Atlikta 10 vidaus auditų, iš jų:

užbaigti 5 vidaus auditai,
pradėti 2020 m.
atlikti 5 nauji vidaus auditai.
Parengta reikiama metodinė
informacija pavaldžioms
įstaigoms buhalterinių
funkcijų konsolidavimo
klausimais.
FVAIS diegimo veiksmų
pavaldžiose įstaigose
koordinavimas bei šių įstaigų
buhalterinės apskaitos
specialistų konsultavimas.

2021 m. I–
II ketv.
2021 m.
IV ketv.
2021 m. II
ketv.

2021 m. I–
II ketv.

02-07-01-01-02 priemonė.
Užtikrinti Lietuvos kultūros tarybos ir Kultūros infrastruktūros centro veiklą

132.

Atnaujinti Kultūros rėmimo fondo finansavimo
modelį.

Parengti Lietuvos kultūros
tarybos ir Kultūros rėmimo
fondo įstatymų pakeitimo
įstatymų projektai.

2021 m.
IV ketv.

Bendrųjų reikalų ir
aptarnavimo skyriaus patarėja
E. Laurinavičienė, vyr.
specialistė J. Stonienė
Bendrųjų reikalų ir
aptarnavimo skyriaus vyr.
specialistė J. Kalinauskienė
Centralizuoto vidaus audito
skyriaus vedėja D. Liekienė,
vyr. specialistai M. Surgailytė,
L. Raulinaitienė, S. Giraitienė,
J. Radavičienė, S. Gruodis

Patarėja finansų kontrolei R.
Rinkevičienė

Patarėja finansų kontrolei R.
Rinkevičienė

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė
Kultūros paveldo politikos grupė
(šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo
Lietuvos kultūros taryba ir Kultūros infrastruktūros centras)
LRV PNĮP 2.1.3. VEIKSMAS
Profesionaliosios kūrybos ir
Atnaujinti Kultūros rėmimo
tarptautiškumo politikos
fondo finansavimo modelį,
grupės vadovė J. Krušinskaitė
įvertinus Konstitucinio
Teismo 2020 m. lapkričio 3
d. nutarimą Nr. KT187N15/2020 „Dėl Lietuvos
Respublikos įstatymų,
kuriais reguliuojamas tam
tikrų programų, fondų arba
institucijų finansavimas,

nuostatų atitikties Lietuvos
Respublikos Konstitucijai“

133.

Parengti pasiūlymus, siekiant stiprinti ir plėtoti
regioninių kultūros tarybų veiklą.

Parengti pasiūlymai.

2021 m.
III–IV ketv.

Profesionaliosios kūrybos ir
tarptautiškumo politikos
grupės vadovė J. Krušinskaitė

134.

Atnaujinti tikslines tarptautiškumo skatinimo
programas Lietuvos kultūros taryboje.

1 dokumentų rinkinys.

2021 m.
III–IV ketv.

Profesionaliosios kūrybos ir
tarptautiškumo politikos
grupės vadovė J. Krušinskaitė

02-07-01-01-03 priemonė.
Skatinti kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtrą
135.

136.

Peržiūrėti ir patikslinti KKI politikos 2015–2021
metų plėtros kryptis.

Parengti KKI sektoriaus plėtros projektų
finansavimo tvarkos aprašą ir projektų atrankos
kriterijus.

02-07-01-01-04 priemonė.

Atnaujintos KKI politikos
2015–2021 metų plėtros
kryptys, 1 įsakymas.

2021 m. III
ketv.

Patvirtintas KKI sektoriaus
plėtros projektų finansavimo
tvarkos aprašas, 1 įsakymas.

2021 m. III
ketv.

VALDYMO SRITIES VEIKLOS
1 PRIORITETAS, VEIKLOS:
Kultūros rėmimo fondo
finansavimo modelio
atnaujinimas;
Dialogo su nevyriausybiniu
kultūros sektoriumi
plėtojimas
LRV PNĮP 2.4.4. VEIKSMAS
Nuosekliai didinti kultūros
prieinamumą, sklaidą ir
finansavimą, stiprinti ir
plėtoti regioninių kultūros
tarybų veiklą
LRV PNĮP 2.5.7. VEIKSMAS
Atnaujinti ir plėtoti tikslines
tarptautiškumo skatinimo
programas Lietuvos
kultūros taryboje, siekiant
aktyvinti šią veiklą po
COVID-19 pandemijos

Investicijų valdymo skyrius
Strateginių pokyčių grupė
Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė
VALDYMO SRITIES VEIKLOS
Strateginių pokyčių grupės
1 PRIORITETAS, VEIKLA:
vyr. patarėja D. Nazarovienė,
Kūrybinių ir kultūrinių
patarėja D. Maliauskienė
industrijų plėtros
skatinimas
LRV PNĮP 2.2.7. VEIKSMAS
Skatinti kurti inovatyvius,
aukštesnės pridėtinės
vertės produktus ir
paslaugas Lietuvoje ir
tarptautiniu mastu,
gerinant sąlygas KKI

Investicijų valdymo skyriaus
vadovas R. Dilba, Strateginių
pokyčių grupės vyr. patarėja
D. Nazarovienė, patarėja D.
Maliauskienė,
Profesionaliosios kūrybos ir
tarptautiškumo politikos
grupės vyr. specialistė R.
Aleliūnaitė.
Strateginio ir finansų valdymo skyrius

Atlikti kultūros srities tyrimus ir vertinimus
137.
Parengti Kultūros ministerijos 2022 metų tyrimų
plano projektą, pagal poreikį atnaujinti Kultūros
ministerijos 2019–2021 metų tyrimų planą.

Parengtas ir patvirtintas
Kultūros ministerijos 2022
metų tyrimų planas,
patikslintas 2019–2021 m.
tyrimų planas, ne mažiau 1
įsakymas.

2021 m.
IV ketv.

02-07-01-01-05 priemonė.
Administruoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą,
panaudojant techninę paramą
138.
Planuoti administracinių gebėjimų, būtinų ES
1. Suorganizuoti kvalifikacijos 2021 m. I–
struktūrinių fondų lėšų administravimui,
kėlimo mokymai.
IV ketv.
stiprinimo veiklas ir organizuoti jų įgyvendinimą. 2. Parengta stebėsenos
Koordinuoti darbuotojų, turinčių funkcines
rodiklio Nr. 425 ataskaita.
sąsajas su 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų
3. Patvirtinta CPVA ataskaita.
administravimu FM organizuojamų
centralizuotų kvalifikacijos kėlimo mokymų
poreikį ir darbuotojų dalyvavimą.
139.
Atlikti Kultūros ministerijos procedūrų aprašų
Atnaujinti Kultūros
2021 m.
pakeitimus, atitinkančius aktualius teisės aktus, ministerijos procedūrų
I–IV ketv.
susijusius su ES struktūrinių fondų investicijų
aprašai.
valdymo ir kontrolės sistema.
02-07-01-01-06 priemonė.
Informuoti visuomenę ir pareiškėjus apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų
investicijų veiksmų programos įgyvendinimą
140.
Administruoti viešinimo kampanijų veiklas:
1.Parengta ir pasirašyta
2021 m.
„Gyvenimas yra gražus 1“, „Gyvenimas yra
kampanijos „Menas moka!”
I–IV ketv.
gražus 2“, „Menas moka!”, „Aktuali kultūra”.
koncepcijos sukūrimo
sutartis, 1 vnt.
2. Parengtos ir pasirašytos
kampanijų „Gyvenimas yra
gražus 1“, „Gyvenimas yra
gražus 2“, „Menas moka!”
įgyvendinimo paslaugų
sutartys, 3 vnt.
3. Parengta ir pasirašyta
kampanijos „Aktuali kultūra“
gyventojų apklausos sutartis,
1 vnt.

Strateginio ir finansų valdymo
skyriaus vyr. specialistė D.
Baltranaitė

Investicijų valdymo skyrius

Investicijų valdymo skyriaus
vyr. specialistė R. Pajarskienė

Investicijų valdymo skyriaus
vyr. specialistas N. Mocevičius

Investicijų valdymo skyrius

Investicijų valdymo skyriaus
vyr. specialistė G. Bertauskaitė

02-07-01-01-07 priemonė.
Vertinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos poveikį kultūrai
141.
Parengti pasiūlymus dėl 2014–2020 metų
Parengti pasiūlymai dėl 2014– 2021 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
2020 metų Europos Sąjungos IV ketv.
programos vertinimo imties.
fondų investicijų veiksmų
programos vertinimo imties.

2 uždavinys: Užtikrinti kultūros paslaugų infrastruktūros modernizavimą
02-07-01-02-01 priemonė.
Modernizuoti kultūros infrastruktūrą
142.
Užtikrinti KM ES lėšomis finansuojamų projektų 1. Panaudota ne mažiau 80
lėšų tikslinį panaudojimą, atlikti efektyvią
proc. 2021 m. numatytų ES
projektų įgyvendinimo kontrolę pagal KM
struktūrinių fondų regioninių
kompetenciją.
priemonių lėšų.
2. Iš viso 22 (apskaičiuota
kaupiamuoju būdu)
Modernizuotų kultūros
infrastruktūros objektų.
143.
Koordinuoti įgyvendinamų projektų, kurie
Vadovaujantis teisės aktais
kompleksiškai finansuojami iš skirtingų
racionaliai suplanuotos,
finansavimo šaltinių (ES fondų lėšų, Valstybės
panaudotos, pagal poreikį
investicijų programos lėšų, Kultūros srities 2021- perskirstytos lėšos.
2023 m. siūlomų finansuoti projektų sąrašo
lėšų, VIPA lėšų) lėšų panaudojimą.
144.
Koordinuoti įgyvendinamuose projektuose
Pritaikytos procedūros pagal
netinkamomis pripažintų išlaidų (susijusių su
,,Kultūros srities investicijų
viešųjų pirkimų pažeidimais ir kt.)
projektų įrašymo į
administravimą.
planuojamų metų Valstybės
investicijų programą ir lėšų
ilgalaikiam materialiajam ir
nematerialiajam turtui
sukurti, įsigyti ar jo vertei
padidinti planavimo, skyrimo
ir panaudojimo kontrolės
tvarkos aprašą“.
02-07-01-02-02 priemonė.
Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą

Investicijų valdymo skyrius
Investicijų valdymo skyriaus
patarėjas R. Dilba

Investicijų valdymo skyrius
2021 m.
I–IV ketv.

Investicijų valdymo skyriaus
patarėjas R. Dilba, vyr.
specialistė R. Veniukevičienė

2021 m.
I–IV ketv.

Investicijų valdymo skyriaus
patarėjas R. Dilba, vyr.
specialistė R. Veniukevičienė

2021 m.
I–IV ketv.

Investicijų valdymo skyriaus
patarėjas R. Dilba, vyr.
specialistė R. Veniukevičienė

Investicijų valdymo skyrius

KM 2019-2021 m. TYRIMŲ
PLANAS: Europos Sąjungos
fondų ir kitų investicijų į
dalyvavimo kultūrinėje
veikloje skatinimo projektus
poveikio visuomenei
vertinimas

145.

Užtikrinti 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų
regioninių priemonių 2021 m. lėšų
panaudojimą, atlikti efektyvią projektų
įgyvendinimo kontrolę pagal KM kompetenciją.

146.

Užtikrinti 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų
grąžintinų ir grąžintų lėšų tinkamą
administravimą pagal KM kompetenciją.

147.

Užtikrinti 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų
regioninių priemonių ir VIP lėšomis
finansuojamų projektų 2021 m. įgyvendinimo
kontrolę pagal KM kompetenciją.

1. Panaudota ne mažiau 80
proc. 2021 m. numatytų ES
struktūrinių fondų regioninių
priemonių lėšų.
2. Iš viso 35 (apskaičiuota
kaupiamuoju būdu)
Modernizuotų savivaldybių
kultūros infrastruktūros
objektų.
Parengtos ir pateiktos:
Finansų ministerijai 20142020 m. ES struktūrinių fondų
grąžintinų ir grąžintų lėšų
ataskaitos (4 vnt.);
NBFC - avansinių mokėjimų
ataskaitos (4 vnt.) ir
grąžinimų ataskaitos (4 vnt.).
Panaudota 100 proc. 2021 m.
numatytų ES struktūrinių
fondų lėšų kompleksiniams
projektams regioninėse
priemonėse finansuoti.

02-07-01-02-03 priemonė.
Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo (atnaujinimo) projektus
148.
Parengti KM investicijų projektų atrankos
Parengta KMIPAK 2020 metų
komisijos (toliau – KMIPAK) 2020 metų veiklos
veiklos ataskaita ir paskelbta
ataskaitą ir paskelbti ją KM tinklalapyje.
KM tinklalapyje.
149.
Parengti Kultūros srities investicijų projektų
Parengtas ir pateiktas
įrašymo į planuojamų metų Valstybės investicijų Kultūros ministrui Kultūros
programą ir lėšų ilgalaikiam materialiajam ir
srities investicijų projektų
nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei įrašymo į planuojamų metų
padidinti planavimo, skyrimo ir panaudojimo
Valstybės investicijų programą
kontrolės tvarkos aprašo pakeitimo projektą.
ir lėšų ilgalaikiam
materialiajam ir
nematerialiajam turtui
sukurti, įsigyti ar jo vertei
padidinti planavimo, skyrimo
ir panaudojimo kontrolės

2021 m.
IV ketv.

Investicijų valdymo skyriaus
vyr. specialistas D. Zukas

2021 m.
I–IV ketv.

Investicijų valdymo skyriaus
vyr. specialistas D. Zukas

2021 m.
IV ketv.

Investicijų valdymo skyriaus
vyr. specialistas D. Zukas

Investicijų valdymo skyrius
2021 m.
I ketv.

Investicijų valdymo skyriaus
vyr. specialistė S. Villand

2021 m.
II ketv.

Investicijų valdymo skyriaus
vyr. specialistė S. Villand

150.

Pagal kompetenciją parengti valstybės kultūros
įstaigų 2022 m. finansuojamų projektų sąrašus.

151.

Vykdyti Valstybės investicijų programos (toliau –
VIP) ir KM asignavimų turtui įsigyti, 2021 m.
suplanuotų valstybės kultūros įstaigų investicijų
projektams, panaudojimo kontrolę ir stebėseną.

tvarkos aprašo pakeitimo
projektas.
Vadovaujantis LR investicijų
įstatymo pakeitimo 2020 m.
birželio 25 d. Nr. XIII-3128
įstatymo 9 straipsniu ir 2021
m. poįstatyminiais teisės
aktais, kurie nustatys
investicijų projektų rengimo,
teikimo (KM ir (arba) kt.
ministerijai) bei projektų
įrašymo į LRV tvirtinamų
Nacionalinių plėtros
programų priemonių
įgyvendinimo planus tvarką,
pagal kompetenciją parengtas
(-i) valstybės kultūros įstaigų
2022 m. finansuojamų
projektų sąrašas (-ai).
1. Peržiūrėtas lėšų
panaudojimas, įvertintos
rizikos ir KMIPAK pateikti
siūlymai dėl lėšų
panaudojimo/perskirstymo (4
kartus per metus).
2. Panaudota ne mažiau 97
proc. lėšų, suplanuotų VIP ir
KM asignavimų turtui įsigyti,
2021 m. suplanuotų valstybės
kultūros įstaigų
infrastruktūros plėtros
projektams.

2021 m.
III ketv.

Investicijų valdymo skyriaus
vyr. specialistė S. Villand

2021 m.
I–IV ketv.

Investicijų valdymo skyriaus
vyr. specialistė S. Villand

02-07-01-02-04 priemonė.
Vykdyti savivaldybių kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo (atnaujinimo) projektus, atlikti
savivaldybių kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros ir kitus prioritetinius darbus
152.
Užtikrinti Valstybės investicijų programos ir
Panaudota ne mažiau 97
2021 m.
turtui įsigyti 2021 m. savivaldybių projektams
proc. lėšų, suplanuotų VIP ir
I–IV ketv.
suplanuotų lėšų panaudojimą pagal Kultūros
KM asignavimų turtui įsigyti,
ministerijos kompetenciją ir vykdyti valstybės
2021 m. suplanuotų

Investicijų valdymo skyrius

Investicijų valdymo skyriaus
vyr. specialistė S.
Makauskienė

biudžeto lėšomis finansuojamų savivaldybių
infrastruktūros plėtros projektų stebėseną ir
įgyvendinimo kontrolę.

savivaldybių infrastruktūros
plėtros projektams.

____________________________

