LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS 2019
METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2019 m. balandžio 5 d. Nr. ĮV-255
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 įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d.
nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano
patvirtinimo“, (toliau – LRV programos įgyvendinimo planas) ir Lietuvos Respublikos kultūros
ministro valdymo sričių 2019–2021 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2018 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. ĮV-46 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro valdymo sričių 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – SVP):
1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2019 metų veiklos planą (toliau
– Planas) (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 Plane 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 valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo
sutartis iki kiekvieno mėnesio 13 d. pateikti informaciją Kultūros ministerijos Strateginio ir finansų
valdymo skyriui apie Plane nustatytų užduočių, susijusių su LRV programos įgyvendinimo plano
veiksmų įgyvendinimu, už kurių įgyvendinimą jie yra atsakingi, vykdymą;
2.3. Kultūros ministerijos Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriui per 3 darbo dienas nuo šio
įsakymo įsigaliojimo paskelbti šio įsakymo 1 punktu patvirtintą Planą Kultūros ministerijos
interneto svetainėje.
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m.
gegužės 22 d. įsakymą Nr. ĮV-445 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2018–2020

metų veiklos prioritetų ir už prioritetų svarbiausių darbų įgyvendinimą atsakingų asmenų sąrašo
patvirtinimo“.

Kultūros ministras

Mindaugas Kvietkauskas
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ĮV-255

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2019–2021 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) strateginio tikslo ir programos pavadinimas
SVP programos tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano
veiksmo pavadinimas
Užduotis, vertinimo kriterijus, įgyvendinimo
Atsakingas
terminas
darbuotojas

Atsakingas
darbuotojas
1 strateginis tikslas.
P R I E I N A M U M A S ir D A L Y V A V I M A S: Didinti kultūros prieinamumą ir visuomenės dalyvavimą kultūroje, skatinant kultūros raiškos įvairovę bei
plėtojant aukštos kokybės kultūros paslaugas
Užduotis, vertinimo kriterijus, įgyvendinimo terminas

01-07 programa.
Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas
01-07-01 tikslas. Skatinti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį meną
01-07-01-01 uždavinys. Užtikrinti profesionaliojo scenos ir vizualiojo meno bei kino ir literatūros įvairovę ir sklaidą
01-07-01-01-01 priemonė. Pristatyti visuomenei valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programas ir užtikrinti valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų
veiklą (šią priemonę taip pat per metinius veiklos planus vykdo valstybiniai tetarai ir koncertinės įstaigos)
1. Koordinuoti Valstybės kontrolės 2018 m. atlikto valstybinio audito VA- Janina
2018-P-50-3-8 (2018-09-28) „Ar užtikrinama efektyvi teatrų ir koncertinių Krušinskaitė
įstaigų veikla“ priemonių įgyvendinimą (Laiku įgyvendintos valstybinio
audito rekomendacijos, 100 proc., 2019 m. I–IV ketv.)
2. Užtikrinti ir koordinuoti Profesionaliojo scenos meno veiklos Irena Didžiulienė
nacionalinės programos įgyvendinimą (Patobulinta Profesionaliojo scenos
meno veiklos nacionalinės programos projektų vertinimo tvarka;
paskirstytos lėšos nacionaliniams ir valstybiniams teatrams ir koncertinėms
įstaigoms ir užtikrintas jų tikslinis panaudojimas, 2019 m. I–IV ketv.)
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3. Užtikrinti Valstybės kontrolės 2018 m. atlikto valstybinio audito VA2018-P-50-3-8 (2018-09-28) „Ar užtikrinama efektyvi teatrų ir koncertinių
įstaigų veikla“ rekomendacijų įgyvendinimą (Parengti ir patvirtinti teisės
aktai, užtikrinantys rekomendacijų įgyvendinimą 100 proc. (ne mažiau 2
teisės aktai), įvertinta ne mažiau 2 nacionalinių ir ar valstybinių scenos
meno (muzikos) įstaigų veikla, įvertintas Profesionaliojo scenos meno
veiklos nacionalinės programos poveikis, 2019 m. I–IV ketv.)
4. Parengti siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo reglamentuojant muzikos
instrumentų naudojimą asmeniniais tikslais ir su tuo susijusių
kompensacinių išmokų mokėjimą (Pateiktas siūlymas dėl kultūros ministro
įsakymo pakeitimo, 2019 m. IV ketv.)
5. Užtikrinti Valstybės kontrolės 2018 m. atlikto valstybinio audito VA- Indrė Šimeliūnė
2018-P-50-3-8 (2018-09-28) „Ar užtikrinama efektyvi teatrų ir koncertinių
įstaigų veikla“ rekomendacijų įgyvendinimą (Parengti ir patvirtinti teisės
aktai, užtikrinantys rekomendacijų įgyvendinimą 100 proc. (ne mažiau 2
teisės aktai, įvertinta ne mažiau 2 nacionalinių ir ar valstybinių scenos
meno (teatro) įstaigų veikla, 2019 m. I–IV ketv.)
6. Parengti Lietuvos Respublikos Profesionaliojo scenos meno įstatymo IX2257 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (Parengtas įstatymo
pakeitimo projektas, 1 vnt., 2019 m. IV ketv.)
7. Atlikti Lietuvos Respublikos Profesionaliojo scenos meno įstatymo IX- Ieva Joniškytė
2257 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto teisinę ekspertizę
(Įstatymo projektas pateiktas LRV, 2019 m. IV ketv.)
01-07-01-01-02 priemonė. Kompensuoti teatrų ir koncertinių įstaigų projektų sklaidos išlaidas
1. Patikslinti salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno Indrė Šimeliūnė
kūriniai, nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą įtraukiant
montažo-repeticijų dienos kompensavimą (Pakeistas tvarkos aprašas (1
vnt.), 2019 m. I ketv.)
01-07-01-01-03 priemonė. Įgyvendinti nevalstybinių profesionaliojo scenos meno įstaigų finansavimo mechanizmą didinant jų konkurencingumą
1. Užtikrinti ir koordinuoti nevalstybinių profesionaliojo scenos meno Indrė Šimeliūnė
įstaigų finansavimo mechanizmą (Paskirstytos lėšos įstaigoms ir užtikrintas
jų tikslinis (100 proc.) panaudojimas, 2019 m. I–IV ketv.)
01-07-01-01-04 priemonė. Pristatyti visuomenei Lietuvos ir užsienio šiuolaikinio meno tendencijas ir meno raidos įvairovę, užtikrinti Šiuolaikinio meno centro veiklą (šią
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priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo Šiuolaikinis meno centras)
Pagal pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, užtikrinti šios priemonės Elena Vilkienė
įgyvendinimą (neįtraukiama į darbuotojo metines užduotis).
01-07-01-01-05 priemonė. Vykdyti priemones, skirtas ilgalaikiam kino srities vystymuisi ir konkurencingumui skatinti bei užtikrinti Lietuvos kino centro veiklą (šią priemonę
taip pat per metinį veiklos planą vykdo Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos)
1. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo poįstatyminio teisės akto Elena Vilkienė
ir su juo susijusios valstybės pagalbos schemos parengimas (Parengti 2
teisės aktai, 2019 m. I ketv.)
2. Koordinuoti ir užtikrinti UAB „Lietuvos kinas“ likvidavimo ir
Nacionalinės filmotekos steigimo procesus (Likviduota UAB „Lietuvos
kinas“, 2019 m. IV ketv.; parengtas Filmotekos steigimo veiksmų planas,
2019 m. II ketv.)
01-07-01-01-06 priemonė. Įgyvendinti skaitymo skatinimo, literatūros sklaidos iniciatyvas, puoselėti knygos meną (šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo
Lietuvos kultūros institutas)
1. Parengti Baltijos šalių knygos meno konkurso nuostatus (Parengtas Rasa Balčikonytė
nuostatų projektas, 2019 m. IV ketv.)
2. Užtikrinti literatūros sklaidos ir Skaitymo skatinimo programos 2019
metų priemonių įgyvendinimą (100 proc. įgyvendintos priemonių plane
numatytos 2019 m. priemonės, 2019 m. IV ketv.)
3. Užtikrinti Vilniaus knygų mugės kultūrinių renginių programos
įgyvendinimą (Parengta ir įgyvendinta Vilniaus knygų mugės kultūrinių
renginių programa, 2019 m. I ketv.)
01-07-01-02 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas kūrybinei raiškai ir kūrėjų skatinimui
01-07-01-02-01 priemonė. Vykdyti Meno kūrėjų socialinės apsaugos programą
1. Koordinuoti Kultūros ministerijos Vidaus audito skyriaus 2018 m. atlikto
audito „Rizikų, susijusių su meno kūrėjo statuso suteikimu (netekimu) bei
meno kūrėjų socialinės apsaugos programos administravimu, valdymo
vertinimas“ priemonių įgyvendinimą (Įgyvendintos 2019 m. numatytos
rekomendacijos 100 proc., 2019 m. I–IV ketv.)
2. Parengti Lietuvos Respublikos Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų
statuso įstatymo XIII-1753 pakeitimo įstatymo projektą ir jį lydinčiuosius
teisius aktus (Parengtas įstatymo pakeitimo projektas, 2019 m. IV ketv.)

Janina
Krušinskaitė

Jolanta
Meiduvienė
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3. Parengti Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisijos sudėties ir darbo
reglamento pakeitimą (Parengtas reglamento pakeitimas, 2019 m. II ketv.)
4. Parengti Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinės
sistemos nuostatų ir Paramos gavėjo statuso suteikimo, panaikinimo ir
pakartotinio paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims
taisykles ir suderinti su kitomis institucijomis (Parengtos, suderintos ir
patvirtintos taisyklės, 2019 m. II ketv.)
5. Atlikti Lietuvos Respublikos Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų Ieva Joniškytė
statuso įstatymo XIII-1753 pakeitimo įstatymo projekto teisinę ekspertizę
(Įvertintas teisiniu požiūriu dokumentas pateiktas LRV, 2019 m. IV ketv.)
01-07-01-02-02 priemonė. Skirti kultūros ir meno kūrėjams Nacionalines, Vyriausybės, Kultūros ministerijos premijas ir garbės ženklus
1. Koordinuoti Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos veiklą ir Elena Vilkienė
užtikrinti Nacionalinių kultūros ir meno premijų įteikimą (Skirtos 6
Nacionalinės kultūros ir meno premijos, 2019 m. III–IV ketv.)
2. Koordinuoti Kultūros ministerijos Profesionalaus teatro meno kūrėjų Indrė Šimeliūnė
darbų premijų ir garbės ženklų „Auksiniai scenos kryžiai“ komisijos veiklą, ir
užtikrinti Auksinių scenos kryžių įteikimą (Skirtos Auksinių scenos kryžių
premijos, 2019 m. I–II ketv.)
01-07-01-02-03 priemonė. Užtikrinti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų bei tarptautinių sutarčių reikalavimus atitinkančią autorių teisių ir gretutinių
teisių apsaugą
1. Parengti Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų Gabrielė
teikėjams tvarkos aprašą (Parengtas ir kultūros ministro įsakymu Vorobjovienė
patvirtintas tvarkos aprašas, 2019 m. I ketv.)
2. Koordinuoti PINO turimos medžiagos „IN vaikams“ ir „IN mokytojams“
adaptaciją ir vertimą į lietuvių kalbą; inicijuoti mokytojų ir mokyklų
atrankos procesą 2020 m. PINO organizuojamiems mokymams (Adaptuota
ir į lietuvių kalbą išversta PINO medžiaga; priimtas sprendimas dėl
mokytojų ir mokyklų atrankos vykdymo, 2019 m. IV ketv.)
3. Parengti LRV 2018-07-25 nutarimo Nr. 734 „Dėl Lietuvos Respublikos
autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
projektą (Parengtas ir patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 201807-25 nutarimo Nr. 734 „Dėl Lietuvos Respublikos autorių teisių ir
gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimas, 2019 m. I ketv.)
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4. Parengti Prieinamos formos kopijų, skirtų akliesiems, regėjimo
sutrikimų ar kitų spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims,
keitimosi Europos Sąjungoje ir su trečiosiomis šalimis tvarkos aprašą
(Parengtas ir patvirtintas tvarkos aprašas, 2019 m. II ketv.)
5. Parengti Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 11 ir 53
straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (Parengtas ir Seimui pateiktas
įstatymo projektas, 2019 m. III ketv.)
6. Organizuoti mokomąjį seminarą dėl interneto prieigos blokavimo prie Aurimas
autorių teisėmis saugomo turinio (Surengtas mokomasis seminaras, 2019 Šimeliūnas
m. II ketv.)
7. Sukurti alternatyvią prieigą internete (interneto svetainę), kurioje
talpinama informacija apie Lietuvoje legaliai veikiančias autorių teisėmis
saugomo turinio interneto platformas (Parengta techninė specifikacija,
inicijuotas ir įvykdytas viešasis pirkimas, 2019 m. IV ketv.)
8. Parengti Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos nuostatus
ir Kompensavimo už nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą
ekspertų komisijos nuostatus (Parengti ir patvirtinti komisijos nuostatai, 2
vnt., 2019 m. II ketv.)
9. Atlikti Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 11 ir 53 Roberta Emilija
straipsnių pakeitimo įstatymo projekto teisinę ekspertizę (Įvertintas Miliutienė
teisiniu požiūriu dokumentas pateiktas LRV, 2019 m. III ketv.)
01-07-02 tikslas. Stiprinti Lietuvos kultūros ir kūrybinį potencialą bei žinomumą tarptautiniu mastu
01-07-02-01 uždavinys. Vykdyti kryptingą ir veiksmingą Lietuvos kultūros tarptautiškumo politiką
01-07-02-01-01 priemonė. Dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje, tarptautinėse programose, renginiuose (šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo Lietuvos
nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas)
1. Koordinuoti ir užtikrinti Kultūros ministerijos Vidaus audito skyriaus Rugilė
5.5.12.5. Siekimas įtraukti Kauno modernizmo architektūrą į UNESCO
2017-08-30 vidaus audito ataskaitoje Nr. VA-9 „Lietuvos nacionalinės Puodžiūnienė
Pasaulio paveldo sąrašą
UNESCO komisijos sekretoriato veiklos vertinimas“ pateiktų rekomendacijų
įgyvendinimo plano įgyvendinimą (Įgyvendintos 2019 m. numatytos
rekomendacijos 100 proc., 2019 m. I–IV ketv.)
2. Rengti tarptautinius dvišalius susitarimus kultūros srityje ir organizuoti
jų pasirašymą (Parengti, suderinti ir pasirašyti 2 dokumentai (susitarimai su
Italija, Bavarija), 2019 m. I–IV ketv.)

1. Koordinuoti Kultūros ministerijos veiksmus Rugilė Puodžiūnienė
rengiant paraišką įtraukti Kauno modernizmo
architektūrą į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą
(Parengtas paraiškos projektas, 2019 m. IV ketv.)
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01-07-02-01-02 priemonė. Vykdyti priemones, skirtas Lietuvos kultūros tarptautiškumui skatinti, užtikrinti kultūros atašė ir Lietuvos kultūros instituto veiklą (šią priemonę
taip pat per metinį veiklos planą vykdo Lietuvos kultūros institutas ir kultūros atašė)
1. Įgyvendinti Kultūros ministerijos Vidaus audito skyriaus 2018-07-24 Daiva
vidaus audito ataskaitoje Nr. VA-3 „Biudžetinės įstaigos Lietuvos kultūros Parulskienė
institutas veiklos vertinimas“ rekomendacijas (Įgyvendintos 2019 m.
numatytos rekomendacijos 100 proc., 2019 m. III ketv.)
2. Pakeisti Kultūros atašė darbo vadovą, pagal patvirtintą kultūros
tarptautiškumo politikos koncepciją; inicijuoti Kultūros tarptautiškumo
politikos integruoto valdymo grupės veiklą (Pakeistas Kultūros atašė darbo
vadovas, 2019 m. I–III ketv.)
01-07-02-01-03 priemonė. Užtikrinti projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ finansavimą
Pagal pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, užtikrinti šios priemonės Veronika
įgyvendinimą (neįtraukiama į darbuotojo metines užduotis).
Virganavičiūtė,
Daiva
Parulskienė

01-08 programa.
Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas
01-08-01 tikslas. Gerinti informacijos išteklių visuomenei prieinamumą, kuriant naujas inovatyvias paslaugas
01-08-01-01 uždavinys. Užtikrinti gyventojų kultūrinio ir informacinio raštingumo plėtrą
01-08-01-01-01 priemonė. Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir dokumentais
1. 2017‒2018 m. atlikto Lietuvos bibliotekų fondo valdymo efektyvumo Gražina
tyrimo ir Lietuvos bibliotekų informacijos išteklių fondo valdymo Lamanauskienė
koncepcijos pagrindu pateikti siūlymus dėl reikalingo teisinio reguliavimo
bibliotekų fondo valdymui tobulinti ir parengti teisės akto projektą
(Pateikti siūlymai dėl reikalingo teisinio reguliavimo bibliotekų fondo
valdymui tobulinti ir parengtas naujos redakcijos Bibliotekų fondo
apsaugos nuostatų projektas (1 vnt.), 2019 m. II–III ketv.)
01-08-01-01-02 priemonė. Skirti autorinį atlyginimą autoriams už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose
Pagal pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, užtikrinti šios priemonės Veronika
įgyvendinimą (neįtraukiama į darbuotojo metines užduotis).
Virganavičiūtė,
Gabrielė
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Vorobjovienė,
Gražina
Lamanauskienė
01-08-01-01-03 priemonė. Užtikrinti bibliotekų veiklą, vykdyti jų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą (šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo
apskričių viešosios bibliotekos ir Lietuvos aklųjų biblioteka)
1. Parengti Šeimos kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei skaitymo Gražina
raštingumo ugdymo paslaugų teikimo bibliotekose tvarkos aprašo projektą Lamanauskienė
(Parengtas ir ministro įsakymu patvirtintas Šeimos kultūrinių ir
informacinių kompetencijų bei skaitymo raštingumo ugdymo paslaugų
teikimo bibliotekose tvarkos aprašas, 2019 m. IV ketv.)
2. Parengti Bibliotekų įstatymo Nr. I-920 4 straipsnio pakeitimo įstatymo
projektą (Parengtas Bibliotekų įstatymo Nr. I-920 4 straipsnio pakeitimo
įstatymo projektas, 2019 m. III ketv.)
3. Koordinuoti Kultūros ministerijos vidaus audito skyriaus 2018-09-28 Erika Buivydienė
vidaus audito ataskaitoje Nr. VA-4 „Kultūros ministerijai pavaldžių ir jos
valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos vertinimas optimalaus išteklių
naudojimo požiūriu“ įgyvendinimo priemonių plane numatytos
rekomendacijos dėl Lietuvos aklųjų bibliotekos direktoriaus pavaduotojų
skaičiaus sumažinimo įgyvendinimą (Pakeista Lietuvos aklųjų bibliotekos
struktūra, 2019 m. III ketv.)
4. Atlikti Bibliotekų įstatymo Nr. I-920 4 straipsnio pakeitimo įstatymo Ieva Joniškytė
projekto teisinę ekspertizę (Įvertintas teisiniu požiūriu dokumentas
pateiktas LRV, 2019 m. IV ketv.)
01-08-01-01-04 priemonė. Atnaujinti bibliotekų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūrą
1. Parengti tęstinio investicijų projekto „Bibliotekų kompiuterizavimas Erika Buivydienė
2020 metais“ dokumentaciją (Parengta su Informacinės visuomenės
plėtros komitetu suderinta tęstinio investicijų projekto „Bibliotekų
kompiuterizavimas 2020 metams“ dokumentacija, 2019 m. III ketv.)
01-08-01-01-05 priemonė. Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis
Pagal pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, užtikrinti šios priemonės Gražina
įgyvendinimą (neįtraukiama į darbuotojo metines užduotis).
Lamanauskienė,
Erika Buivydienė
01-08-01-01-06 priemonė. Įgyvendinti skaitmeninio turinio prieinamumo ir sklaidos virtualioje erdvėje skatinimo iniciatyvas
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1. Parengti Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo Erika Buivydienė
2015–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2019–2020 metų
plano projektą (Parengtas ir patvirtintas Skaitmeninio kultūros paveldo
aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos įgyvendinimo
priemonių 2019–2020 metų planas, 2019 m. II ketv.)
2. Organizuoti Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklos statistinių rodiklių
modulio prie Muziejų veiklos statistinių rodiklių informacinės sistemos
sukūrimą (Parengti reikalingus teisės aktus, viešųjų pirkimų dokumentaciją,
vykdyti pirkimą ir jo priežiūrą) (Sukurtas Kultūros paveldo skaitmeninimo
veiklos statistinių rodiklių modulis, 2019 m. IV ketv.)
01-08-02 tikslas. Kurti gyvybingą informacinę erdvę, stiprinant visuomenės kritinį mastymą bei skatinant atsakingą žiniasklaidą
01-08-02-01 uždavinys. Užtikrinti visuomenės informavimo politikos koordinavimo efektyvumą ir veiksmingumą
01-08-02-01-01 priemonė. Tobulinti visuomenės informavimo srities teisinį reglamentavimą, stiprinant išorinėms grėsmėms atsparios, nepriklausomos ir skaidrios
visuomenės informavimo aplinkos funkcionavimą ir plėtrą
1. Užtikrinti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I- Deividas Velkas
5.3.2.7. Pilietiškai ir kultūriškai atsakingos bei pliuralistinės žiniasklaidos
1418 pakeitimo įstatymo projekto parengimą (2018-11-14 Europos
skatinimo modelio atnaujinimas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo
Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1808) perkėlimas į nacionalinę
fonde
teisę) (Parengtas Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymo
projektas ir jį lydintieji teisės aktai, 2019 m. IV ketv.)
2. Pakeisti Vietinių, regioninių ir nacionalinių laikraščių, žurnalų, išskyrus Rasa
1. Teikti Kultūros ministerijos siūlymus ir išvadas Deividas Velkas
tuos, kurių tiražas mažesnis negu 500 egzempliorių ir (arba) kuriuose Zdanevičiūtė
Seimo Kultūros komiteto sudarytai darbo grupei,
nespausdinama reklama, tiražo tikrinimo tvarkos aprašą (VIRSIS)
svarstant žiniasklaidos (viešosios informacijos
(Parengtas ir kultūros ministro įsakymu patvirtintas tvarkos aprašo
rengėjų) paramos modelį (Pateikti siūlymai ir išvados
pakeitimas, 2019 m. III ketv.)
visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo
projektui, suformuluoti ne mažiau 3 siūlymai ir/ar
3. Suderinus su EK, nustatyti erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio leidinių
išvados, 2019 m. II ketv.)
priskyrimo taisykles (Parengtos ir kultūros ministro įsakymu patvirtintos
taisyklės, 2019 m. II ketv.)
4. Pakeisti Duomenų apie juridinių asmenų, kurie yra vietinių, regioninių,
5.3.2.6. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos,
nacionalinių laikraščių, žurnalų leidėjai ar informacinės visuomenės
suteikiančios viešąją prieigą stebėti ir analizuoti pateiktus duomenis,
informavimo priemonių valdytojai, dalyvius pateikimo bei šių duomenų
sukūrimas
viešo paskelbimo tvarkos aprašą (VIRSIS) (Parengti ir patvirtinti tvarkos
aprašo pakeitimai, 2019 m. III ketv.)
5. Pakeisti Metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų Vaida Vilkuotytė
1. Organizuoti su Registru centru vykdomo Europos Deividas Velkas
transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės
Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos
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informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą
biudžeto lėšomis bendrai finansuojamu projektu
dydžio nustatymo tvarkos aprašą, siekiant nustatyti išimtis visuomenės
„Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų dalyvių
informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimui, kai
duomenų registravimo informacinė sistema
tenkinami tik bendruomeniniai poreikiai (Parengtas ir kultūros ministro
(VIRSIS)“ vykdomas veiklas (Laikantis projektinio
įsakymu patvirtintas tvarkos aprašo pakeitimas, 2019 m. III ketv.)
valdymo principų vykdyti VIRSIS kūrimo ir diegimo
paslaugų vykdymo priežiūrą, atlikti Kultūros
6. Organizuoti ir koordinuoti visuomenės informavimo priemonių
ministerijos kompetencijos veiksmus 100 proc., 2019
konkurencinės aplinkos ir poveikio rinkai tyrimą (Tinkami atliktos tyrimo
m. I–IV ketv.)
organizavimo užduotys; atliktas tyrimas, 2019 m. III ketv.)
7. Atlikti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I- Roberta Emilija
1418 pakeitimo įstatymo projekto teisinę ekspertizę (Įvertintas teisiniu Miliutienė
požiūriu dokumentas pateiktas LRV, 2019 m. IV ketv.)
01-08-02-01-02 priemonė. Įgyvendinti pilietiškai atsakingos ir profesionalios žiniasklaidos skatinimo, visuomenės kritinio mąstymo, medijų ir informacinio raštingumo
ugdymo iniciatyvas
1. Organizuoti pavaldžių Kultūros ministerijos įstaigų mokymus Vaida Vilkuotytė
strateginės komunikacijos, kovos su dezinformacija, medijų raštingumo ir
kt. klausimais (Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 mokymai, 2019 m. I–IV
ketv.)
2. Remti ir (ar) įgyvendinti visuomenės atsparumo, kritinio mąstymo,
medijų ir informacinio raštingumo iniciatyvas (Tinkamai ir laiku atliktos su
visuomenės atsparumo, kritinio mąstymo, medijų ir informacinio
raštingumo ugdymo iniciatyvomis susijusios užduotys, 2019 m. IV ketv.)
01-08-03 tikslas. Skatinti pilietinę-tautinę savimonę ugdant kūrybingą asmenybę kultūros ir meno priemonėmis
01-08-03-01 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
1. Užtikrinti Valstybės švenčių minėjimo organizavimą, švenčių minėjimo Ona Šaltytė
programų parengimą (Parengtos ir patvirtintos 2 valstybės švenčių
minėjimo programos, 2019 m. I ir II ketv.)
2. Užtikrinti nacionalinių seniūnijų konkurso „Valstybę kuriame mes“
laureatų apdovanojimą (Parengtas ir patvirtintas 1 kultūros ministro
įsakymas, apdovanoti konkurso laureatai, 2019 m. I ketv.)
3. Koordinuoti dailininko Augustino Savicko, kompozitoriaus Eduardo
Balsio, rašytojo Nykos-Nyliūno 100-ųjų gimimo metų minėjimo programų
įgyvendinimą (Įgyvendintos kuruojamų minėjimo programų priemonės 100

2.1.4.1. Ugdymo kultūra ir menu priemonių formaliojo ir neformaliojo
švietimo institucijose, įtraukiant kultūros įstaigas, nevyriausybines
organizacijas ir aukštąsias mokyklas, sukūrimas ir įgyvendinimas
1. Užtikrinti Kultūrinės edukacijos tarybos veiklą, Jolita Bečienė
pateikti pasiūlymus dėl kultūrinės edukacijos
stiprinimo (Pateikti siūlymai dėl kultūrinės edukacijos
strateginio dokumento ir kultūros edukatorių
skatinimo ir įvertinimo, 2019 m. IV ketv.)
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proc., 2019 m. I–IV ketv.)
4. Parengti Vyriausybės nutarimų projektus, susijusius su iškilių Giedrė Beniušytė
asmenybių jubiliejų ir istorinių datų minėjimu ir koordinuoti patvirtintų
programų įgyvendinimą (Parengti ne mažiau 2 minėjimo programų
projektai; įgyvendintos priskirtų kuruoti programų priemonės 100 proc.,
2019 m. I–IV ketv.)
5. Užtikrinti Lietuvos Respublikos Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo
įprasminimo komisijos parengtos metinės programos įgyvendinimą (Priimti
reikiami Kultūros ministerijos sprendimai programos įgyvendinimui (4
kultūros ministro įsakymai) ir įgyvendintos numatytos programos
priemonės 100 proc., 2019 m. I–IV ketv.)

6. Užtikrinti reikiamų sprendimų priėmimą dėl žymių Lietuvos visuomenės
veikėjų ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus valstybės lėšomis
laidojamų asmenų laidojimo išlaidų kompensavimo (užtikrinti visų pagrįstų
prašymų dėl laidojimo išlaidų kompensavimo nagrinėjimą, sprendimų
parengimą ir jų priėmimą) (Išmokėtos kompensacijos 100 proc. gautų
pagrįstų prašymų dėl laidojimo išlaidų kompensavimo, 2019 m. I–IV ketv.)
7. Koordinuoti ir įgyvendinti Lietuvos valstybės dienos Vasario 16-osios Vilija
minėjimo, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo bei Vyšniauskienė
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos programų
įgyvendinimą (Įgyvendintos atmintinų dienų: Laisvės gynėjų dienos (sausio

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

1. Koordinuoti
reikiamų
veiksmų
Kultūros Jolita Bečienė
ministerijos kompetencijos ribose atlikimą, siekiant
atnaujinti kultūrinių ir kūrybinių partnerysčių modelį
(Pateikti siūlymai ir priimti Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos sprendimai kultūrinių ir kūrybinių
partnerysčių modelio įgyvendinimui, 2019 m. I–III
ketv.)
1.2.3.6. Bendruomenių stiprinimas, kūrybiškos vietokūros veikla,
inicijuojant kūrybines partnerystes, skatinant vietos verslumą, paveldo
aktualizavimą ir įsitraukimą į vietos kultūrinį gyvenimą

1. Užtikrinti EEE ir Norvegijos finansinio Eglė Saudargaitė
mechanizmo
kultūros
programos
savalaikį
įgyvendinimą (Paskelbti kvietimai teikti paraiškas,
2019 m. IV ketv.)
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13), Gedulo ir vilties dienos (birželio 14), Lietuvos žydų genocido aukų
atminimo dienos (rugsėjo 23) minėjimo renginių programos priemonės 100
proc., 2019 m. I–III ketv.)

2. EEE finansinio mechanizmo Kultūros Programos Rimantė Dėringytė
dokumentų rengimas: Programos aprašymo
vertinimas; konsultacijos ir pastabų teikimas
Programos operatoriams rengiant programos gaires;
dalyvavimas Programos bendradarbiavimo komiteto
veiklose (susirašinėjimuose, posėdžiuose) (Pastabas
programos aprašymui teikti ne vėliau nei likus dviem
dienoms iki išsiuntimo EEE finansinio mechanizmo
valdybai, 2019 m. I ketv., vasario 13 d.; ne mažiau 3
konsultacijų rengiant programos gaires, 2019 m. I–II
ketv.; ne mažiau 3 Programos bendradarbiavimo
komiteto veiklų, 2019 m. I–II ketv.)

8. Koordinuoti ir įgyvendinti Žemaitijos metu programą (Parengtas LRV
nutarimo projektas, 2019 m. I ketv.; įgyvendintos Žemaitijos metų
programos priemonės 100 proc., 2019 m. I–IV ketv.)

3. Koordinuoti Programos viešinimą: viešinimo
renginių organizavimas; pranešimų apie Programą
parengimas ir skelbimas Kultūros ministerijos el.
svetainėje (Ne mažiau 1 renginio, 2019 m. II ketv.; ne
mažiau 5 pranešimų, 2019 m. I–IV ketv.)
4. Koordinuoti dvišalio bendradarbiavimo veiklas:
renginių, skirtų potencialių Programos projektų
partnerių paieškoms, organizavimas; konsultacijos
Programos
operatoriams
dėl
dvišalio
bendradarbiavimo veiklų ir dalyvavimas šių veiklų
įgyvendinime (Ne mažiau 2 renginių, 2019 m. II–III
ketv.; ne mažiau 3 dvišalio bendradarbiavimo veiklų
(vizitai į Programos donorų šalis, kt. patirties mainų
renginiai), 2019 m. II–III ketv.)
5. Planuoti EEE finansinio mechanizmo asignavimų,
skirtų Kultūros ministerijai, paskirstymą, pateikiant
pasiūlymus biudžeto asignavimų paskirstymui
(Parengtas 1 pasiūlymas asignavimų paskirstymui,
2019 m. III ketv.)
2.1.4.5. Tautinių bendruomenių istorijos Lietuvoje
koncepcijos parengimas ir įgyvendinimas

9. Koordinuoti Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos veiklą ir
užtikrinti Vyriausybės kultūros ir meno premijų įteikimą (Skirta 12
Vyriausybės kultūros ir meno premijų, 2019 m. I–IV ketv.)

reprezentavimo
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10. Koordinuoti ir įgyvendinti Baltijos kelio 30-mečio minėjimo programą
(Įgyvendintos Baltijos kelio 30-mečio minėjimo programos priemonės 100
proc., 2019 m. III ketv.)

Koordinuoti Tautinių bendruomenių istorijos Birutė Kazlauskienė
Lietuvoje reprezentavimo koncepcijos projekto
parengimą (Tautinių mažumų departamento prie
LRV parengta ir patvirtinta Tautinių bendruomenių
istorijos Lietuvoje reprezentavimo koncepcija, 2019
m. I ketv.)
11.Koordinuoti ir įgyvendinti Juozo Tumo-Vaižganto, kompozitoriaus Juozo Birutė
2.1.4.6. Tradicinių tautinių bendruomenių kultūrinės ir kūrybinės veiklos,
Naujalio metų minėjimo programas (Įgyvendintos kuruojamų programų Kazlauskienė
jos sklaidos per regioninius centrus savivaldybėse ir šalies kultūros įstaigų
priemonės 100 proc., 2019 m. I–IV ketv.)
paslaugų infrastruktūrą įgyvendinimas
12.Užtikrinti kandidatų Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimams
Pagal pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, Birutė Kazlauskienė
gauti įvertinimą ir Kultūros ministerijos atrinktų kandidatų pateikimą LR
koordinuoti šio veiksmo įgyvendinimą (neįtraukiama
Prezidento kanceliarijai (Įvertinti Kultūros ministerijos gauti kandidatai
į darbuotojo metines užduotis), numatant jo
valstybiniams apdovanojimams gauti, 100 proc., 2019 m. II–IV ketv.;
vykdymą Tautinių mažumų departamento prie LRV
parengti 2 atrinktų kandidatų teikimų paketai, 2019 m. II ir IV ketv.)
priemonėse.
01-08-03-01-02 priemonė. Vykdyti teisinę ir administracinę valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę bei iniciatyvas (šią priemonę taip pat per metinį veiklos
planą vykdo Valstybinė kalbos inspekcija)
1. Koordinuoti Valstybinės kalbos politikos 2019–2022 metų gairių Giedrė Beniušytė
įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo procesą ir užtikrinti Kultūros
ministerijos numatytų priemonių 2019 m. įgyvendinimą (Patvirtintas
priemonių planas (2019 m. I ketv.); įgyvendintos 2019 m. numatytos
Kultūros ministerijos priemonės 100 proc. (2019 m. I–IV ketv.)
01-08-03-02 uždavinys. Stiprinti regionų savitumą, bendruomeniškumą, kultūros sklaidą ir kūrybiškumą
01-08-03-02-01 priemonė. Užtikrinti mėgėjų meno veiklos ir tradicinės kultūros tęstinumą (šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo Lietuvos nacionalinis kultūros
centras)
1. Parengti pasiūlymus dėl etninės kultūros plėtros strateginių krypčių Irena Kezienė
įtvirtinimo kultūros politikos strateginiuose dokumentuose ir parengti jų
įgyvendinimo veiksmų plano projektą (Parengti pasiūlymai dėl etninės
kultūros plėtros strateginių krypčių įtvirtinimo kultūros politikos
strateginiuose dokumentuose ir jų įgyvendinimo veiksmų plano projektas,
2019 m. IV ketv.)
2. Parengti Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado nuostatų
naujos redakcijos projektą (Parengtas Nematerialaus kultūros paveldo
vertybių sąvado nuostatų naujos redakcijos projektas, 2019 m. IV ketv.)
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3. Surinkti informaciją apie Etninės kultūros plėtros 2015–2018 metų
veiksmų plano įgyvendinimą 2018 metais iš priemonių atsakingų vykdytojų
ir atlikti rezultatų analizę (Atlikta Etninės kultūros plėtros 2015–2018 metų
veiksmų plano įgyvendinimo 2018 metais analizė, 2019 m. I ketv.)
4. Parengti Kultūros centrų įstatymo Nr. IX-2395 11, 12, 13 ir 14 straipsnių Birutė
pakeitimo įstatymo projektą (Parengtas įstatymo projektas, 2019 m. III Kazlauskienė
ketv.)
5. Atlikti Kultūros centrų įstatymo Nr. IX-2395 11, 12, 13 ir 14 straipsnių Ieva Joniškytė
pakeitimo įstatymo projekto teisinę ekspertizę (Įstatymo projektas
pateiktas LRV, 2019 m. IV ketv.)
01-08-03-02-02 priemonė. Užtikrinti Dainų švenčių tradicijos tęstinumą (šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo Lietuvos nacionalinis kultūros centras)
1. Parengti Dainų švenčių įstatymo naujos redakcijos projektą (Parengtas Irena Kezienė
Dainų švenčių įstatymo naujos redakcijos projektas, 2019 m. III ketv.)
2. Atlikti Lietuvos Respublikos Dainų švenčių įstatymo Nr. X-1334 Sigutė Pučienė
pakeitimo įstatymo projekto teisinę ekspertizę (Įstatymo projektas
pateiktas LRV, 2019 m. IV ketv.)
01-08-03-02-03 priemonė. Vykdyti projektą „Lietuvos kultūros sostinė“
1. Išanalizuoti projekto Lietuvos kultūros sostinė įgyvendinimo rezultatus ir Jadvyga
parengti projekto įgyvendinimo taisyklių pakeitimus (Parengti ir patvirtinti Lisevičiūtė
taisyklių pakeitimai, 2019 m. II ketv.)
2. Užtikrinti projektų Lietuvos kultūros sostinė ir Mažųjų Lietuvos kultūros
sostinių vykdymą (Skirtas ir pagal paskirtį panaudotas finansavimas 2019
m. Lietuvos kultūros sostinei – Rokiškiui (Priimtas įsakymas, paskirtos ir
pagal paskirtį panaudotos lėšos, už jas atsiskaityta), 100 proc.; skirtas ir
pagal paskirtį panaudotas finansavimas Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių
projektams, už juos atsiskaityta, 100 proc., 2019 m. I–IV ketv.)
01-08-04 tikslas. Siekti integralios kultūros paveldo apsaugos politikos formavimo ir įgyvendinimo, skatinant kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių
aktualizavimą ir atvėrimą visuomenei
01-08-04-01 uždavinys. Užtikrinti kultūros paveldo apsaugos politikos įgyvendinimo efektyvumą ir veiksmingumą
01-08-04-01-01 priemonė. Tobulinti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teisinį reglamentavimą
1. Parengti Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo Lukas
taisyklių pakeitimo projektą (Parengtas ir pateiktas tvirtinimui LRV Straševičius
taisyklių pakeitimo projektas, 2019 m. I ketv.)

2.4.2.1. Sisteminio integruoto, darnios plėtros principais grįsto kultūros
paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos parengimas ir
adaptavimas
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2. Parengti Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų
rengimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą (Pakeistas Kultūros paveldo
objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašas, 2019
m. I ketv.)
3. Parengti Vilniaus istorinio geto būdingų fragmentų atkūrimo programos
ir Vilniaus istorinio geto būdingų fragmentų atkūrimo programos I etapo
įgyvendinimo priemonių pakeitimo projektą (Parengtas ir pateiktas
tvirtinti Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25
d. nutarimo 1496 „Dėl Vilniaus istorinio geto būdingų fragmentų atkūrimo
programos ir Vilniaus istorinio geto būdingų fragmentų atkūrimo
programos I etapo įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ pakeitimo
projektas, 2019 m. III ketv.)
4. Parengti Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų specialistų Neringa Dargytė
kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimo tvarkos aprašą (Parengti ir
patvirtintas tvarkos aprašas, 2019 m. I ketv.)
3. Parengti atestuotų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų
kvalifikacijos tobulinimo kursų programą ir kursų organizavimo tvarkos
aprašą (Parengti ir patvirtinti programa ir tvarkos aprašas, 2019 m. IV
ketv.)
4. 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 aprašo projektą
(Parengtas ir patvirtintas tvarkos aprašas, 2019 m. IV ketv.)
5. Parengti Restauravimo tarybos nuostatų pakeitimo projektą (Pakeisti Romanas
Restauravimo tarybos nuostatai, 2019 m. I ketv.)
Senapėdis
6. Parengti Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011
„Archeologijos paveldo tvarkyba“ pakeitimo projektą (Parengtas ir
patvirtintas Paveldo tvarkybos reglamentas (nauja redakcija) PTR
2.13.01:2011 „Archeologijos paveldo tvarkyba“, 2019 m. II ketv.)
7. Parengti Paveldo tvarkybos reglamento „Tvarkybos darbų parinkimui,
projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtini ardomieji

1. Koordinuoti ir dalyvauti rengiant Integralios Gintaras Džiovėnas
kultūros paveldo apsaugos politikos modelį
(Parengtas Integralios kultūros paveldo apsaugos
politikos modelis, 2019 m. IV ketv.)
2. Darbo grupės Integralios kultūros paveldo Lukas Straševičius
apsaugos politikos modeliui parengti posėdžių
organizavimas, darbo grupės pogrupių posėdžių
organizavimas
ir
koordinavimas
(Parengtas
Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos
modelis, 2019 m. IV ketv.)
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tyrimai“ projektą (Parengtas ir patvirtintas Paveldo tvarkybos reglamentas
„Tvarkybos darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai
įvertinimui būtini ardomieji tyrimai“, 2019 m. IV ketv.)
8. Parengti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 Gintaras
pakeitimo įstatymo projektą (Parengtas įstatymo pakeitimo projektas, Džiovėnas
2019 m. IV ketv.)
9. Parengti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių
nuostatų pakeitimo projektą (Parengti ir patvirtinti Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybų pavyzdiniai nuostatai (nauja redakcija), 2019 m. I
ketv.)
10. Parengti Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų
aprašo pakeitimo projektą (Parengtas ir patvirtintas kultūros ministro
įsakymas dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų
aprašo pakeitimo (nauja redakcija), 2019 m. II ketv.)
11. Atlikti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 Sigutė Pučienė
pakeitimo įstatymo projekto teisinę ekspertizę (Įstatymo projektas
pateiktas LRV, 2019 m. IV ketv.)
12. Pagal kompetenciją parengti Ekstremalių situacijų valdymo plano Elmyra
rengimo metodines rekomendacijas kultūros įstaigoms, kuriose saugomos Vysockaja,
kilnojamosios kultūros vertybės, ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektų Vaiva Lankelienė
valdytojams (Parengtos ir patvirtintos Ekstremalių situacijų valdymo plano
rengimo metodinės rekomendacijos, 2019 m. I–III ketv.)
01-08-04-01-02 priemonė. Administruoti kultūros paveldo apsaugos priežiūrą ir kontrolę (šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros ministerijos)
Pagal pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, užtikrinti šios priemonės Gintaras
įgyvendinimą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Džiovėnas,
veikloje (neįtraukiama į darbuotojo metines užduotis).
Lukas
Straševičius
01-08-04-01-03 priemonė. Tirti bei kaupti duomenis apie kultūros paveldą, rengti apskaitos dokumentus (šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo Kultūros
paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos)
Pagal pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, užtikrinti šios priemonės Gintaras
įgyvendinimą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Džiovėnas,
veikloje (neįtraukiama į darbuotojo metines užduotis).
Lukas
Straševičius
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01-08-04-02 uždavinys. Užtikrinti kultūros paveldo aktualizavimą ir atvėrimą visuomenei
01-08-04-02-01 priemonė. Įgyvendinti Paveldotvarkos programą (šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros
ministerijos)
01-08-04-02-02 priemonė. Vykdyti Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą (šią
priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos)
01-08-04-02-03 priemonė. Vykdyti Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programą (šią priemonę
taip pat per metinį veiklos planą vykdo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos)
01-08-04-02-04 priemonė. Vykdyti sakralinio kultūros paveldo aktualizavimo iniciatyvų (paveldotvarka) programą (šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos)
1. Koordinuoti paveldotvarkos programų įgyvendinimą (Parengtos 4 Romanas
paveldotvarkos programų įgyvendinimo ataskaitos ir pateiktos LRV (3 iš Senapėdis
jų), 2019 m. I ketv.)
01-08-04-02-05 priemonė. Aktualizuoti kultūros paveldo objektus
1. Užtikrinti savalaikį 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų Egidijus
veiksmų programos valstybinio planavimo paveldo priemonių investicinių Pušinskas
projektų įgyvendinimo parengtumą (Užbaigtas 6 investicijų projektų
vertinimas, 2019 m. I–IV ketv.)
2. Užtikrinti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų valstybinio planavimo
paveldo priemonių 2019 m. lėšų panaudojimą, atlikti efektyvią projektų
įgyvendinimo kontrolę pagal Kultūros ministerijos kompetenciją (2019 m.
numatytų ES struktūrinių fondų lėšų tikslinis panaudojimas – ne mažiau 80
proc., 2019 m. I– IV ketv.)
01-08-04-02-06 priemonė. Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus
1. Užtikrinti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų regioninių paveldo Dainius Zukas
2.4.1.3. Kultūros paveldo infrastruktūros įveiklinimo ir paslaugų sukūrimas
priemonių 2019 m. lėšų panaudojimą, atlikti efektyvią projektų
bei įgyvendinimas, pritaikant visuomenės ir regionų reikmėms pagal
įgyvendinimo kontrolę pagal Kultūros ministerijos kompetenciją (2019 m.
tvarios plėtros principus (užduotis atitinka 01-08-04-02-06 priemonės
numatytų ES struktūrinių fondų lėšų tikslinis panaudojimas – ne mažiau 80
užduotį)
proc., 2019 m. I–IV ketv.)
01-08-04-02-07 priemonė. Vykdyti Kultūros ministerijos įsteigtų saugomų vietovių direkcijų prižiūrimų saugomų teritorijų tyrimus, stebėseną, tvarkybą bei pažinimo
sklaidą (šią priemonę taip pat per metinius veiklos planus vykdo Kultūros ministerijos įsteigtos saugomų vietovių direkcijos)
1. Parengti LRV 2000-04-04 nutarimo Nr. 388 „Dėl Trakų istorinio Gintaras
nacionalinio parko nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektą (Parengtas ir Džiovėnas
pateiktas tvirtinti LRV nutarimo (nauja redakcija) projektas, 2019 m. IV
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ketv.)
01-08-04-02-08 priemonė. Dalyvauti tarptautinių kultūros paveldo apsaugos organizacijų veikloje bei užtikrinti visuomenei galimybę pažinti ir saugoti kultūros paveldą (šią
priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos)
Pagal pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, užtikrinti šios priemonės Rugilė
2.4.3.1. Lietuvos kultūros paslaugų ir infrastruktūros įveiklinimo veiksmų
įgyvendinimą (neįtraukiama į darbuotojo metines užduotis).
Puodžiūnienė,
europiniams, nacionaliniams, regioniniams kultūros keliams sukurti
Gintaras
parengimas ir įgyvendinimas
Džiovėnas
1. Koordinuoti kultūros kelių vystymo Lietuvoje Eglė Saudargaitė
sistemos rengimo darbus (Parengtas kultūros kelių
vystymo Lietuvoje koncepcijos projektas, 2019 m. II
ketv.)
2. Koordinuoti dvišalio bendradarbiavimo projekto, Rimantė Dėringytė
skirto kultūros keliams Lietuvoje ir EEE finansinio
mechanizmo šalyse stiprinti bei dvišaliam
bendradarbiavimui skatinti, įgyvendinimą: surengti
susitikimai su projektų partneriais aptariant projekto
turinį ir veiklų planavimo galimybes; suorganizuoti
projekto renginius; pritraukti intereso grupes
(Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 vizitai, 2019 m. I
ketv.; suorganizuoti ne mažiau kaip 3 renginiai, 2019
m. I–II ketv.; projekto sklaidai užtikrinti ne mažiau 60
kanalų, 2019 m. III ketv.)
01-08-04-03 uždavinys. Užtikrinti muziejuose ir archyvuose esančių kultūros paveldo vertybių išsaugojimą ir populiarinimą
01-08-04-03-01 priemonė. Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą (šią priemonę taip pat per metinius
veiklos planus vykdo Kultūros ministerijos įsteigti respublikiniai muziejai)
1. Koordinuoti Nacionalinės muziejų koncepcijos pagal tvaraus vystymosi Rūta Pileckaitė
principus nuostatos dėl muziejaus tarybos sudarymo įgyvendinimą,
parengiant nacionalinių ir respublikinių muziejų nuostatų pakeitimo
projektus (Parengti ir patvirtinti nacionalinių ir respublikinių muziejų
nuostatų pakeitimo projektai (ne mažiau 8), kuriuose nustatomi
Nacionalinės muziejų koncepcijoje pagal tvaraus vystymosi principus
numatyti muziejaus tarybos sudarymo principai (2019 m. I–IV ketv.)
2. Koordinuoti Kultūros ministerijos vidaus audito 2018-09-28 ataskaitoje
Nr. VA-4 „Kultūros ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų
įstaigų veiklos vertinimas optimalaus išteklių naudojimo požiūriu“
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įgyvendinimo priemonių plane numatytų rekomendacijų pagal kuruojamas
įstaigas (muziejai ir bibliotekos) įgyvendinimą (Įgyvendintos numatytos
priemonės 100 proc., 2019 m. I–IV ketv.)
3. Įgyvendinti Nacionalinės muziejų koncepcijos pagal tvaraus vystymosi Laimis
principus nuostatas dėl muziejaus tarybos sudarymo, parengiant Mikelevičius
nacionalinių ir respublikinių muziejų nuostatų pakeitimo projektus
(Parengti ir patvirtinti ne mažiau 7 muziejų nuostatų pakeitimo projektai,
2019 m. I–IV ketv.)
4. Parengti ir pateikti EGMUS Lietuvos muziejų statistikos suvestinę už
2018 metus bei ataskaitą apie Lietuvos muziejų sistemą pagal naują
EGMUS patvirtintą formą (Parengta ir EGMUS pateikta Lietuvos muziejų
statistikos suvestinė už 2018 metus bei ataskaita apie Lietuvos muziejų
sistemą, 2019 m. II ketv.)
5. Įgyvendinti Kultūros ministerijos vidaus audito 2018-09-28 ataskaitoje
Nr. VA-4 „Kultūros ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų
įstaigų veiklos vertinimas optimalaus išteklių naudojimo požiūriu“
įgyvendinimo priemonių plane numatytas priemones dėl Muziejų veiklos
statistinių rodiklių informacinės sistemos funkcijų tobulinimo, Muziejų
veiklos metinės statistinės ataskaitos formos tobulinimo bei Muziejų
veiklos metinės statistinės ataskaitos formos pildymo paaiškinimų
atnaujinimo (Parengti siūlymai tobulinti Muziejų veiklos statistinių rodiklių
informacinės sistemos funkcijas, kontroliuotas jų įdiegimas bei atnaujinta
Muziejų veiklos metinės statistinės veiklos ataskaitos forma ir jos pildymo
paaiškinimai, 2019 m. I–IV ketv.)
6. Įgyvendinti Nacionalinės muziejų koncepcijos pagal tvaraus vystymosi Vaiva Lankelienė
principus nuostatą dėl muziejaus tarybos sudarymo, parengiant
nacionalinių ir respublikinių muziejų nuostatų pakeitimo projektus
(Parengti ne mažiau kaip 9 muziejų nuostatų pakeitimo projektai, 2019 m.
I–II ketv.)
7. Įgyvendinti Kultūros ministerijos vidaus audito 2018-09-28 ataskaitoje
Nr. VA-4 „Kultūros ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų
įstaigų veiklos vertinimas optimalaus išteklių naudojimo požiūriu“
įgyvendinimo priemonių plane numatytą rekomendaciją (4) dėl Muziejaus
veiklos ir valdymo kokybės rekomendacijų tikslinimo, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495
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„Dėl Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių ir Viešojo
sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plano
patvirtinimo“ patvirtintų Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo
gairių nuostatomis (Parengtas ir patvirtintas Muziejų veiklos ir valdymo
kokybės rekomendacijų pakeitimo projektas, 2019 m. III ketv.)
8. Peržiūrėti ir, atsižvelgiant į muziejų veiklos vertinimo 2014–2018 m.
metu Muziejų veiklos vertinimo komisijos bei pačių muziejų išsakytas
pastabas bei pasiūlymus, atnaujinti Muziejų veiklos vertinimo nuostatus
(Parengtas ir patvirtintas Muziejų veiklos vertinimo nuostatų projektas,
2019 m. I–IV ketv.)
9. Parengti ir pateikti derinti Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 Vilija Motiekienė
10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (Parengtas ir pateiktas
derinti LRV Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 2, 10, 11, 12 ir 19
straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, 2019 m. I ketv.)
10.Parengti Pavyzdinio sąnaudų priskyrimo atskiroms dokumentų teikimo
veikloms tvarkos aprašo (kai taikomas ribinių sąnaudų metodas) projektą
(Parengtas ir kultūros ministro įsakymu patvirtintas Pavyzdinis sąnaudų
priskyrimo atskiroms dokumentų teikimo veikloms tvarkos aprašas, 2019
m. II–III ketv.)
11.Atlikti Lietuvos Respublikos Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 Sigutė Pučienė
10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto teisinę ekspertizę
(Įstatymo projektas pateiktas LRV, 2019 m. II ketv.)
01-08-04-03-02 priemonė. Užtikrinti nemokamą muziejų nuolatinių ekspozicijų lankymą

1. Organizuoti nemokamo lankymosi nacionalinių ir respublikinių muziejų, Laimis
kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, Mikelevičius
nuolatinėse ekspozicijose finansavimo skyrimą pagal patvirtintą
finansavimo tvarkos aprašą bei duomenų apie nemokamą lankymąsi
muziejuose kaupimą, sisteminimą bei analizę (Užtikrintas reikiamas
finansavimo skyrimas muziejams Kultūros ministerijos numatytų priemonei
lėšų apimtyje (100 proc.), 2019 m. I–IV ketv.)

01-09 programa.
Kultūros rėmimo fondas
(šią programą per metinį veiklos planą įgyvendina Lietuvos kultūros taryba)
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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
02-07-01 tikslas. Gerinti kultūros valdymą, įtvirtinant kultūros vaidmenį valstybės politikoje bei užtikrinant sąlygas tvaraus finansinio modelio įgyvendinimui
02-07-01-01 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
1. Koordinuoti 2018 m. Kultūros ministerijos veiklos ataskaitos parengimo
procesą ir nustatytu terminu pateikti LRV (Parengta Kultūros ministerijos
veiklos ataskaita ir pateikta LRV nustatytu terminu (1 vnt.), 2019 m. I ketv.)
2. Parengti ir nustatytais terminais LRV pateikti 2020–2022 m. kultūros
ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano projektą (Parengtas
2020–2022 m. kultūros ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano
projektas ir pateiktas LRV nustatytais terminais, (atskirais etapais) 2019 m.
I–IV ketv.)
3. Užtikrinti 2020–2022 m. biudžeto parengimą, koordinuoti 2019 m.
biudžeto įgyvendinimo priežiūrą; parengti analitinę medžiagą ir siūlymus
2020 m. biudžeto deryboms (Parengtas 2020–2022 m. biudžetas, vykdoma
jo kontrolė, parengta analitinė medžiaga biudžeto deryboms, 2019 m. I–IV
ketv.)
4. Strateginių projektų portfelio projekto 2.3.6 „Lietuvos kultūros
vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansinio modelio
įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas“ administravimas, vadovo suformuluotų
užduočių vykdymas (Tinkamai įvykdytų užduočių dalis (100 proc.), 2019 m.
I–IV ketv.)

5. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajam planui ir jo įgyvendinimo
priemonių planui reikiamos statistinės ir analitinės medžiagos ir duomenų
pateikimas (Pateikta reikiama statistinė ir analitinė medžiaga, 2019 m. I–II
ketv.)
6. Pasiūlymų pateikimas Vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos

Ieva
Macijauskytė

2.3.6.1. Lietuvos kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto parengimas

Milda Mučaitė,
Evelina
Šuscickytė

1. Parengti Lietuvos kultūros politikos pagrindų Roberta Miliutienė
įstatymo projektą (Parengto teisės akto pateikimas
tiesioginiam vadovui, 2019 m. III ketv.)

Veronika
Virganavičiūtė

2. Koordinuoti ir užtikrinti Lietuvos kultūros Virginijus Varnaitis
politikos pagrindų įstatymo projekto parengimą ir
pateikimą LRV (Teisės aktas pateiktas LRV, 2019 m.
III ketv.)

Dovilė
Maliauskienė

3. Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant Lietuvos
kultūros pagrindų įstatymo projektą (Pateikti
siūlymai Lietuvos kultūros pagrindų įstatymo
projektui padalinio kompetencijos ribose - ne mažiau
2 siūlymų, 2019 m. I–IV ketv.)

Eglė Saudargaitė,
Rūta
Pileckaitė,
Janina Krušinskaitė,
Deividas
Velkas,
Vida
Gražienė,
Gintaras Džiovėnas,
Daiva Nazarovienė
2.3.6.2. Lietuvos kultūros strategijos parengimas ir patvirtinimas

1. Koordinuoti ilgalaikės kultūros strategijos Kultūra Eglė Saudargaitė

21

Vyriausybės kanceliarijai dėl administracinių ir viešųjų paslaugų
modernizavimo kultūros srityje (Tinkamai parengta ir pateikta Kultūros
ministerijos medžiaga, 2019 m. I–IV ketv.)
7. Užtikrinti Kultūros ministerijos duomenų dėl administracinių ir viešųjų Evelina
paslaugų modernizavimo sisteminimą ir rengimą, procesų koordinavimą Šuscickytė
(Tinkamai parengta ir pateikta reikiama medžiaga Vidaus reikalų
ministerijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, 2019 m. I–IV
ketv.)

8. Viešojo valdymo tobulinimo gairėse numatytų veiksmų įgyvendinimo
užtikrinimas pagal Kultūros ministerijos kompetenciją (Atliktas Kultūros
ministerijai pavaldžių įstaigų vertinimas pagal nustatytus kriterijus ir
pateiktos išvados, 2019 m. I ketv.)

Dovilė
Maliauskienė,
Evelina
Šuscickytė

9. 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo Evelina
prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano rengimas (atnaujinimas) Šuscickytė
(Parengtas aktualus dokumentas, 1 vnt., 2019 m. I ketv.)

10.Parengti siūlymus Nacionalinės pažangos plano matmenų projektui, Rimvydas Dilba
dalyvaujant pagal kompetenciją darbo grupės veikloje (Parengti siūlymai
pagal kompetenciją dėl kultūros finansavimo naujam, po 2020 m.,
periodui, 2019 m. I–IV ketv.)

11.Suderinti su Konkurencijos taryba ir pasiekti, kad būtų patvirtinta Nerijus
Kultūros ministerijos administruojamos finansinės priemonės „Viešojo ir Mocevičius
privataus kultūros paveldo pritaikymas visuomenės poreikiams“ Nr.

2030 projekto tobulinimo procesą (Parengtas
kultūros strategijos projektas, 2019 m. II ketv.)
2. Užtikrinti kultūros politikos prioritetų įtraukimą į
valstybės
ilgalaikio
planavimo
dokumentus
(Nacionalinis pažangos planas, Lietuvos teritorinis
bendrasis planas, 2021–2027 m. ES finansinio
periodo
planavimo
dokumentai)
(Kultūros
strategijoje formuluojami tikslai, uždaviniai ir
rodikliai atspindėti valstybės ilgalaikio planavimo
dokumentuose, 2019 IV ketv.)
3. Statistinės ir analitinės medžiagos ir duomenų
kultūros strategijai parengimo užtikrinimas; kultūros
strategijos
III
krypties
turinio
parengimo
koordinavimas; kvalifikacijos tobulinimo programos
nuostatų integravimas į kultūros strategiją (Parengti
ir integruoti duomenys bei medžiaga 100 proc., 2019
m. II ketv.)
4. Pateikti pasiūlymus kultūros strategijai, užtikrinti
jos nuostatų atitiktį strateginio planavimo
dokumentų reikalavimams (Nuoseklus kultūros
strategijos nuostatų suderinimas su nauja strateginio
planavimo
sistema,
adaptuotas
Strateginio
planavimo
sistemos
reikalavimams
kultūros
strategijos projektas (1 vnt.), 2019 m. II ketv.)
5. Kultūros strategijos medžiagos (redakcinio)
vientisumo užtikrinimas; organizacinis kultūros
strategijos rengimo proceso užtikrinimas (Parengtas
redakciniu požiūriu tvarkingas kultūros strategijos
projektas (1 vnt.); tinkamai atliktos kultūros
strategijos rengimo proceso organizavimo užduotys
(100 proc.), 2019 m. II ketv.)
6. Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant kultūros
strategijos ir jos įgyvendinimo plano projektą
(Pateikti siūlymai kultūros strategijos ir jos

Daiva Nazarovienė

Ieva Macijauskytė

Milda Mučaitė

Rūta
Pileckaitė,
Janina Krušinskaitė,
Vida
Gražienė,
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05.4.1-FM-F-307 valstybės pagalbos schema (Suderinta su Konkurencijos
taryba ir patvirtinta Kultūros ministerijos administruojamos finansinės
priemonės „Viešojo ir privataus kultūros paveldo pritaikymas visuomenės
poreikiams“ Nr. 05.4.1-FM-F-307 valstybės pagalbos schema, 2019 m. II
ketv.)
12.Parengti siūlymus pagal kompetenciją dėl pertvarkomos valstybės
įmonės „Lietuvos paminklai“ į biudžetinę įstaigą Kultūros infrastruktūros
centrą funkcijų (Parengti biudžetinės įstaigos Kultūros infrastruktūros
centras nuostatų, kitų teisės aktų projektai, 2019 m. I ketv.)

įgyvendinimo
plano
projektui
padalinio Gintaras Džiovėnas,
kompetencijos ribose – ne mažiau 5 siūlymų, 2019 Deividas Velkas
m. I–IV ketv.)

Šarūnas
Šoblinskas,
Virginijus
Varnaitis,
Gintaras
Džiovėnas
13.Parengti biudžetinės įstaigos Kultūros infrastruktūros centro nuostatų Brigita Kosaitė
projektą (Nuostatų projektas pateiktas derinimui suinteresuotoms
institucijoms, 2019 m. I ketv.)
14.Užtikrinti UAB Lietuvos kinas likvidavimo procedūrų vykdymą (Sudaryta Vytautas Kančys
sutartis su likvidatoriumi dėl UAB Lietuvos kinas likvidavimo, 2019 m. III
ketv.)
15.Užtikrinti muziejų vadovų konkursų organizavimo ir naujų vadovų Daiva
priėmimo procesus (Organizuota ne mažiau kaip 16 konkursų, 2019 m. I–II Pilipavičienė
ketv., priimti reikiami skyrimo įsakymai, sudarytos darbo sutartys)

16.Pagal kompetenciją dalyvauti nacionalinių ir respublikinių muziejų
vadovų atrankai reikalingų teisės aktų rengime bei vadovų atrankoje
(Parengti nacionalinių (4) ir respublikinių muziejų (12) vadovų pareigybių
aprašymų projektai, 2019 m. I–IV ketv.)
17.Užtikrinti Kultūros ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų ekspertų
apmokėjimo sistemos pakeitimo įgyvendinimą pagal padalinio
kompetenciją
(Parengti
ir
suderinti
ekspertų
apmokėjimą
reglamentuojantys teisės aktai, 100 proc., 2019 m. II ketv.)

18.Koordinuoti

ir

atlikti

teisinę

ekspertizę

dėl

teisės

aktų,

7. Atlikti kultūros strategijos teisinę-ekspertinę Virginijus Varnaitis
analizę (Įvertintas teisiniu požiūriu dokumentas
pateiktas LRV, 2019 m. II ketv.)

2.3.6.3. Lietuvos kultūros strategijos įgyvendinimo plano parengimas

1. Koordinuoti kultūros strategijos įgyvendinimo Eglė Saudargaitė
plano rengimą (Parengtas kultūros strategijos
įgyvendinimo planas, 2019 IV ketv.)
2. Užtikrinti plano suderinamumą su kitų valdymo Daiva Nazarovienė
sričių strateginio planavimo dokumentais ir reikiamo
finansavimo numatymą priemonių įgyvendinimui
(Parengtas nuoseklus į naują Strateginio planavimo
sistemą integruotinas dokumentas (1 vnt.), 2019 m.
III ketv.)
Vaiva Lankelienė
3. Pateikti
pasiūlymus
kultūros
strategijos Ieva Macijauskytė
įgyvendinimo plano struktūrai ir turiniui (Parengtas
nuoseklus į naują Strateginio planavimo sistemą
integruotinas dokumentas (1 vnt.), 2019 m. IV ketv.)
Janina
4. Užtikrinti kultūros strategijos įgyvendinimo Milda Mučaitė
Krušinskaitė,
plano medžiagos (redakcinio) vientisumą ir
Rūta Pileckaitė, organizacinį plano rengimo procesą (Parengtas
Vida
Gražienė, redakciniu požiūriu tvarkingas kultūros strategijos
Deividas Velkas, įgyvendinimo plano projektas (1 vnt.); tinkamai
Neringa Dargytė
atliktos proceso organizavimo užduotys (100 proc.),
2019 m. II–IV ketv.)
Ieva Joniškytė
2.3.8.1. Kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų
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reglamentuojančių kultūros ministro reguliavimo srityje veikiančių
komisijų narių atlygio dydį ir mokėjimo tvarką, pakeitimų (Įvertinti
ekspertų apmokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, 100 proc., 2019 m. II
ketv.)
19.Parengti Kultūros ministerijos nuostatų, Kultūros ministerijos darbo Brigita Kosaitė
reglamento, Dokumentų valdymo ir vizavimo tvarkos Kultūros ministerijoje
tvarkos aprašo pakeitimus (Parengti ir patvirtinti Kultūros ministerijos
dokumentų pakeitimai, 2019 m. I ketv.)
20.Suorganizuoti praktinį seminarą Kultūros ministerijos darbuotojams ir
valstybės tarnautojams tema „Teisės aktų projektų juridinė technika“
(Suorganizuotas seminaras Kultūros ministerijos darbuotojams, 2019 m. III
ketv.)
21.Parengti atmintinę naujai priimamiems Kultūros ministerijos Daiva
darbuotojams ir valstybės tarnautojams (Parengta ir patvirtinta atmintinė, Pilipavičienė
2019 m. II ketv.)
22.Pateikti apibendrintą Kultūros ministerijos darbuotojų ir valstybės
tarnautojų mokymų poreikį pagal vertinimo išvadas ir parengti 2020 m.
kvalifikacijos kėlimo plano projektą (Atlikta vertinimo išvadų analizė ir
parengtas Kultūros ministerijos 2020 m. kvalifikacijos tobulinimo planas,
2019 m. I ir III ketv.)
23.Parengti
reikiamus
Kultūros
ministerijos
dokumentus,
reglamentuojančius teisės suteikimą dirbti su įslaptinta informacija
Kultūros ministerijos darbuotojams (Parengti ir patvirtinti 2 teisės aktai,
2019 m. II ketv.)
24.Organizuoti ministerijos darbuotojų informacinės saugos ir kibernetinio
saugumo mokymus (Suorganizuoti mokymai Kultūros ministerijos
darbuotojams, 2019 m. II ketv.)

Svetlana
Kneziauskaitė

Nerijus
Baranauskas

(gebėjimų) tobulinimo modelio iniciavimas ir įgyvendinimas

1. Kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų Daiva Nazarovienė
kompetencijų (gebėjimų) tobulinimo programos
parengimo ir integravimo į kultūros strategiją
užtikrinimas (Parengta ir į kultūros strategiją
integruota programa (1 vnt.), 2019 m. II ketv.)
2. Kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų Dovilė Maliauskienė
kompetencijų (gebėjimų) tobulinimo programos
finansavimo iš ŠMSM ES lėšų suderinimas
(Užtikrintos programai reikalingos ES lėšos (100
proc.), 2019 m. II ketv.)
3. Kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų Evelina Šuscickytė
kompetencijų (gebėjimų) tobulinimo programos
parengimas (Parengta programa (1 vnt.), 2019 m. II
ketv.)
4. Pateikti siūlymus dėl Kultūros darbuotojų Svetlana
bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų (gebėjimų) Kneziauskaitė
tobulinimo programos parengimo, pagal poreikį
užtikrinti naujų tobulintinų kompetencijų nustatymą,
(Pateikti siūlymai kultūros strategijos ir programos
rengėjams (2 vnt.), III ketv.)
2.3.8.2. Nacionalinių kultūros įstaigų ir kitų Kultūros ministerijai pavaldžių
įstaigų veiklos kokybės vertinimo sistemos, susiejančios finansavimą su
veiklos rezultatais, sukūrimas
1. Pateikti siūlymus kultūros įstaigų veiklos Daiva Nazarovienė
efektyvumo vertinimo kriterijų sistemai, siejant su
kitomis vadovaujamo skyriaus užduotimis (kultūros
strategija, Nacionalinis pažangos planas, Bendrasis
planas, statistika ir kt.) (Parengta kultūros įstaigų
veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų sistema (1
vnt.), 2019 m. I–II ketv.)
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25.Organizuoti Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų ir atsakingų
darbuotojų informacinės saugos ir kibernetinio saugumo mokymus
(Suorganizuoti mokymai Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų vadovams ir
atsakingiems darbuotojams, 2019 m. II ketv.)
26.Organizuoti viešųjų pirkimų mokymus Kultūros ministerijos ir jai Elmyra Vysockaja
pavaldžių įstaigų darbuotojams pagal Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su
Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei EBPO vykdomo EK finansuojamo
projekto „Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimas per
profesionalizavimą ir mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų pirkimų
efektyvinimas“ metu parengtą mokymų medžiagą (Suorganizuoti mokymai
Kultūros ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojams, 2019 m. III
ketv.)
27.Atlikti Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų administracinės paskirties Justa
valdomo ploto vertinimą pagal darbuotojų skaičių ir pateikti Kalinauskienė
apibendrinančią ataskaitą (Parengta ataskaita, 2019 m. II ketvirtis)

2. Koordinuoti kultūros įstaigų veiklos efektyvumo Ieva Macijauskytė
vertinimo kriterijų parengimo procesą (Parengta
kultūros įstaigų veiklos efektyvumo vertinimo
kriterijų sistema (1 vnt.), 2019 m. I–II ketv.)
3. Atlikti duomenų analizę ir pateikti siūlymus Veronika
kultūros įstaigų veiklos efektyvumo vertinimo Virganavičiūtė
kriterijų sistemai (Parengta Kultūros įstaigų veiklos
efektyvumo vertinimo kriterijų sistema (1 vnt.), 2019
m. I–II ketv.)

28.Atlikti Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų valdomo nekilnojamojo Vytautas Kančys
turto analizę ir pateikti apibendrinančią ataskaitą (pateikiant informaciją
apie administracinės paskirties, specialiosios paskirties įstaigos
nekilnojamąjį turtą, sudarytas nuomos sutartis) (Parengta ataskaita, 2019
m. III ketvirtis)

Eglė Saudargaitė,
Rūta
Pileckaitė,
Janina Krušinskaitė,
Šarūnas Šoblinskas,
Nerijus
Baranauskas,
Virginijus Varnaitis
2.3.6.8. Bazinio kultūros finansavimo didinimas, pritraukiant valstybės
biudžeto, ES fondų investicijas ir privačias lėšas, pertvarkytoms ir
atskaitingoms visuomenei nacionalinėms kultūros įstaigoms, kultūros
darbuotojams atsižvelgiant į nacionalinius susitarimus

29.Užtikrinti Kultūros ministerijos darbuotojams nuotolinio darbo Tadas Bulovas
techninių reikalavimų įgyvendinimą ir techninių sąlygų ir sprendinių
pristatymą Kultūros ministerijos darbuotojams (Parengtos IT priemonės
nuotolinio darbo užtikrinimui ir surengtas informacinis pristatymas/
seminaras Kultūros ministerijos darbuotojams, 2019 m. I ketv.)
30.Organizuoti kibernetinių incidentų imitavimo pratybas, siekiant įvertinti Mindaugas
Kultūros ministerijos darbuotojų įgūdžius naudoti IT priemones (Įvykdytos Bružas
pratybos ir pateiktos išvados dėl veiklos tobulinimo, 2019 m. II ketv.)

4. Pateikti siūlymus kultūros įstaigų veiklos
efektyvumo vertinimo kriterijų sistemai dėl galimų
vertinimo rodiklių žmogiškųjų išteklių valdymo srityje
įtraukimo (Pateikti siūlymai pagal kompetenciją ir
parengta kultūros įstaigų veiklos efektyvumo
vertinimo kriterijų sistema 2019 m. I–II ketv.)
5. Pateikti siūlymus pagal padalinio kuruojamas
veiklos sritis kultūros įstaigų veiklos efektyvumo
vertinimo kriterijų sistemai (Pateikti siūlymai
padalinio kompetencijos ribose ir parengta kultūros
įstaigų veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų
sistema, 2019 m. I–II ketv.)

Svetlana
Kneziauskaitė

1. Užtikrinti analize pagrįstą kultūros ir meno įstaigų Daiva Nazarovienė
darbuotojų
atlyginimų
didinimą,
Kultūros
ministerijai rengiant 2020 m. biudžeto projektą,
dalyvaujant procese dėl nacionalinio susitarimo
biudžetinių įstaigų darbuotojų ir valstybės
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31.Parengti ir pristatyti Kultūros ministerijos darbuotojams atmintinę apie Vilma Žemaitienė
dažniausiai daromas kalbos klaidas, rengiant ministerijos dokumentus
(Parengta atmintinė ir suorganizuotas informacinis pristatymas/seminaras
Kultūros ministerijos darbuotojams, 2019 m. III ketv.)

32.Parengti ir patvirtinti Kultūros ministerijos Medijų ir informacinio Jana Mikulevič
raštingumo kampanijos veiklų planą (Parengtas veiklų planas, numatant
veiksmų kryptis, 2019 m. I ketv.)

33.Parengti bendrą Kultūros ministerijos padalinių komunikacijos planą, jį
pristatyti Kultūros ministerijos darbuotojams ir įgyvendinti (Parengtas
komunikacijos planas, numatant veiksmų kryptis ir priemones, ir surengtas
bendras pristatymas Kultūros ministerijos padaliniams, 2019 m. I ketv.;
užtikrintas plano įgyvendinimas, 100 proc., 2019 m. IV ketv.)
34.Įgyvendinti Kultūros ministerijos Medijų ir informacinio raštingumo Deimantė
kampanijos veiklų planą (Surengtos 7 diskusijos ir seminarai, 2019 m. II–IV Tamutytė

tarnautojų atlyginimų skaičiavimui taikomo bazinio
dydžio (Parengti siūlymai dėl atlyginimų didinimo ir
jie adaptuoti rengiant 2020 m. valstybės biudžeto
projektą; kultūros srities atlyginimų poreikiai
pristatyti ir atstovauti Kultūros ministerijos interesai
tarpinstitucinėje veikloje, 2019 m. I–IV ketv.)
2. Analizuoti 2019 m. skirtų papildomų valstybės Veronika
asignavimų kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų Virganavičiūtė
didinimui panaudojimą ir teikti išvadas ministerijos
vadovybei dėl jų rezultatyvumo; rinkti, sisteminti
duomenis ir teikti apibendrintus pasiūlymus kultūros
ir meno įstaigų darbuotojų atlyginimų didinimui
2020 m. (Atlikta 2019 m. skirtų papildomų valstybės
biudžeto asignavimų analizė ir suformuluotos
išvados (1 vnt.), 2019 m. II–IV ketv.; parengti
finansiniai skaičiavimai dėl kultūros ir meno įstaigų
darbuotojų atlyginimų didinimo, rengiant 2020 m.
valstybės biudžeto projektą, 2019 m. II ketv.)
3. Užtikrinti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų Šarūnas Šoblinskas
lėšų planavimą ir suplanuotų einamiesiems metams
– 2019 m. – lėšų panaudojimą, atlikti efektyvią
projektų įgyvendinimo kontrolę pagal Kultūros
ministerijos
kompetenciją
(Paskirstytos
ES
struktūrinių fondų lėšos pagal Kultūros ministerijos
kuruojamas priemones – ne mažiau 90 proc. visų ES
lėšų; 2019 m. numatytų ES struktūrinių fondų lėšų
tikslinis panaudojimas – ne mažiau 90 proc. 2019 m.
numatytų lėšų išmokėjimas, 2019 m. I– IV ketv.)
2.3.7.3. Kultūros darbuotojų motyvacinės sistemos atnaujinimas
pertvarkytose / modernizuotose kultūros įstaigose

1. Atlikti analizę dėl Kultūros ministerijai pavaldžių Svetlana
įstaigų dėl jų turimų ir taikomų motyvacinių / Kneziauskaitė

26

ketv.)

skatinimo sistemų ir (ar) priemonių ir pateikti
rekomendacijas dėl galimų motyvacinių priemonių
taikymo (Parengtos ir pateiktos rekomendacijos
Kultūros ministerijai pavaldžioms įstaigoms,2019 m.
IV ketv.)
35.Užtikrinti kokybinės grėsmių informacijos analizės įgyvendinimą
2.3.7.4. Valstybinių kultūros įstaigų pasirinktų bendrųjų funkcijų
(Parengtos 6 kokybinės grėsmių informacijos analizės ataskaitos,
centralizavimo koncepcijos parengimas, pritaikymas ir išbandymas
atsižvelgiant į vyraujančias aktualijas bei jų pristatymas, 2019 m. I–IV
1. Užtikrinti Kultūros ministerijos koordinavimo Rusnė Rinkevičienė
ketv.)
veiksmų atlikimą, vykdant buhalterinės apskaitos
konsolidavimo NBFC, II etapą (Parengta reikiama
metodinė informacija pavaldžioms įstaigoms
buhalterinių funkcijų konsolidavimo klausimais, 2019
m. II ketv.)
02-07-01-01-02 priemonė. Efektyvinti kultūros politikos įgyvendinimo funkciją, užtikrinant įvairiapusę kultūros ir meno plėtrą bei kultūros aplinkos analizę (šią priemonę
taip pat per metinį veiklos planą vykdo Lietuvos kultūros taryba)
1. Parengti 2020 m. Lietuvos kultūros rėmimo fondo lėšomis Janina
finansuojamų projektų teikimo gaires ir suderinti jas lydinčius dokumentus Krušinskaitė
(Parengtas 2020 m. Lietuvos kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų
projektų teikimo gairių dokumentas ir suderinti jį lydintys dokumentai,
2019 m. II–III ketv.)
02-07-01-01-03 priemonė. Atlikti kultūros srities tyrimus ir vertinimus
Pagal padalinio nuostatuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas Eglė Saudargaitė,
užtikrinti šios priemonės įgyvendinimą (neįtraukiama į darbuotojo metines Milda Mučaitė
užduotis).
02-07-01-01-04 priemonė. Administruoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, panaudojant techninę paramą
1. Atlikti analizę ir pateikti siūlymus dėl 2014–2020 m. ES struktūrinių Rimvydas Dilba
fondų 7 prioriteto rezervo lėšų panaudojimo (Parengti ir Finansų
ministerijai pateikti argumentuoti siūlymai dėl galimybės 7 prioriteto
rezervo lėšas skirti Kultūros ministerijos projektams, 2019 m. I ketv.)
2. Atlikti analizę ir pateikti siūlymus dėl 2014–2020 m. ES struktūrinių
fondų konkursinių priemonių lėšų panaudojimo (Parengti ir kultūros
ministrui pateikti argumentuoti siūlymai dėl konkursinių priemonių lėšų
perskirstymo tarp priemonių, 2019 m. II ketv.)
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3. Parengti prielaidas (objektų paketą) sukurti papildomų lėšų
panaudojimo potencialui, jeigu būtų galimybės perskirstyti kitų ministerijų
nepanaudotas 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšas (Priimti
sprendimai dėl projektų finansavimo virškontraktavimo būdu ne mažesnei
kaip 10 mln. eurų vertei, 2019 m. IV ketv.)
4. Atlikti institucijos procedūrų aprašų pakeitimus, atitinkančius aktualius Nerijus
teisės aktus, susijusius su ES struktūrinių fondų investicijų valdymo ir Mocevičius
kontrolės sistema; nustatytais terminais surinkti, apibendrinti ir pateikti
audito institucijoms informaciją, įgyvendinti jų rekomendacijas (Atnaujinti
institucijos procedūrų aprašai, atitinkantys aktualius teisės aktus, susijusius
su ES struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistema;
nustatytais terminais surinkta, apibendrinta ir audito institucijoms pateikta
informacija, įgyvendintos jų rekomendacijos, 2019 m. I–IV ketv.)
02-07-01-01-05 priemonė. Informuoti visuomenę ir pareiškėjus apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimą bei
įvertinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų poveikį nacionalinio kultūros prioriteto įgyvendinimui
1. Užtikrinti Kultūros ministerijos techninės paramos lėšomis numatytos Dainius Zukas
komunikacijos kampanijos „Aktuali kultūra“ pirkimo dokumentų savalaikį
parengimą ir suderinimą su CPVA, inicijuoti pirkimų procedūras (Paskelbti
komunikacijos kampanijos „Aktuali kultūra“ viešieji pirkimai, 2019 m. II
ketv.)
2. Užtikrinti Kultūros ministerijos techninės paramos lėšomis numatytų
komunikacijos kampanijų „Pareiškėjų informavimas“, „Gyvenimas yra
gražus 1“, „Gyvenimas yra gražus 2“ pirkimo dokumentų savalaikį
parengimą ir suderinimą su CPVA, inicijuoti pirkimų procedūras (Paskelbti
komunikacijos kampanijų „Pareiškėjų informavimas“, „Gyvenimas yra
gražus 1“, „Gyvenimas yra gražus 2“ viešieji pirkimai, 2019 m. III ketv.)
3. Suorganizuoti tarpinio vertinimo paslaugų įsigijimą (Parengti pirkimo Egidijus
dokumentai, inicijuotas ir užbaigtas viešasis pirkimas, pasirašyta sutartis, Pušinskas
2019 m. IV ketv.)
02-07-01-02 uždavinys. Užtikrinti kultūros paslaugų infrastruktūros modernizavimą
02-07-01-02-01 priemonė. Modernizuoti kultūros infrastruktūrą

1. Užtikrinti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų valstybės infrastruktūros Rimvydas Dilba
priemonių 2019 m. lėšų panaudojimą, atlikti efektyvią projektų
įgyvendinimo kontrolę pagal Kultūros ministerijos kompetenciją (2019 m.
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numatytų ES struktūrinių fondų lėšų tikslinis panaudojimas – ne mažiau 80
proc., 2019 m. I–IV ketv.)
02-07-01-02-02 priemonė. Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą
1. Užtikrinti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų regioninių Dainius Zukas
infrastruktūros priemonių 2019 m. lėšų panaudojimą, atlikti efektyvią
projektų įgyvendinimo kontrolę pagal Kultūros ministerijos kompetenciją
(2019 m. numatytų ES struktūrinių fondų lėšų tikslinis panaudojimas – ne
mažiau 80 proc., 2019 m. I–IV ketv.)

02-07-01-02-03 priemonė. Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą
1. Atnaujinti Valstybės investicijų programos lėšomis finansuojamų Šarūnas
investicijų projektų atrankos kriterijus (Parengtas atnaujintas atrankos Šoblinskas
kriterijų projektas, pateiktas derinimui FM, 2019 m. I ketv.)
2. Atnaujinti, atsižvelgiant į LRV patvirtintos tvarkos nuostatas ir kultūros
ministro strateginius tikslus, investicijų projektų atrankos ir vykdymo
kontrolės tvarką (Atnaujintas investicijų projektų atrankos ir projektų
įgyvendinimo kontrolės tvarkos aprašas, 2019 m. I ketv.)
3. Parengti Kultūros ministerijos investicijų projektų atrankos komisijos Svetlana Villand
2018 metų veiklos ataskaitą ir paskelbti ją Kultūros ministerijos tinklalapyje
(Kultūros ministerijos tinklapyje paskelbta Kultūros ministerijos investicijų
projektų atrankos komisijos 2018 metų veiklos ataskaita, 2019 m. I ketv.)
4. Parengti siūlymus dėl ekspertų darbo grupės, kuri teiktų siūlymus dėl
valstybės kultūros įstaigų aprūpinimo muzikos instrumentais, sudarymo
(Parengtas kultūros ministro įsakymas dėl darbo grupės, kuri teiktų
siūlymus dėl valstybės kultūros įstaigų aprūpinimo muzikos instrumentais,
sudarymo, nustatant darbo grupei tikslus, 2019 m. II ketv.)
5. Suformuluoti užduotis darbo grupei, nagrinėsiančiai lėšų paskirstymo
muzikos instrumentams pagrįstumą (surinkti informaciją, reikalingą
valstybės kultūros įstaigų muzikos instrumentų įsigijimo ir atnaujinimo
projektams įgyvendinti) ir pateikti darbo grupės siūlymus Kultūros
ministerijos investicijų projektų atrankos komisijai dėl 2020–2022 m.

2.4.1.1. Lietuvos kultūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas
regionuose, taikant kompleksinį finansavimą
1. Užtikrinti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų Dainius Zukas
regioninių priemonių ir VIP lėšomis finansuojamų
projektų 2019 m. įgyvendinimo kontrolę pagal
Kultūros ministerijos kompetenciją (2019 m.
numatytų ES struktūrinių fondų lėšų tikslinis
panaudojimas – ne mažiau 90 proc., 2019 m. I–IV
ketv.)

29

valstybės biudžeto lėšų paskirstymo valstybės kultūros įstaigoms
(Suformuluotos užduotys darbo grupei, surinkta informacija, reikalinga
valstybės kultūros įstaigų muzikos instrumentų įsigijimo ir atnaujinimo
projektams įgyvendinti bei darbo grupės siūlymai perduoti Kultūros
ministerijos investicijų projektų atrankos komisijai svarstyti planuojant
2020–2022 m. valstybės biudžeto lėšų paskirstymą valstybės kultūros
įstaigoms, 2019 m. II ketv.)
6. Sukurti valstybės kultūros įstaigų investicijų projektų, užbaigtų nuo
2018 m., rodiklių vertinimo kriterijų įvykdymo stebėsenos sistemą (Sukurta
valstybės kultūros įstaigų investicijų projektų, užbaigtų 2018 m. ir vėlesniais
metais, vertinimo kriterijų įvykdymo stebėsenos sistema, 2019 m. III ketv.)
7. Surinkti duomenis apie valstybės kultūros įstaigų pastatų būklę ir
investicijų poreikį pastatams atnaujinti (modernizuoti) (Surinkti duomenys
apie valstybės kultūros įstaigų pastatų būklę ir investicijų poreikį pastatams
atnaujinti (modernizuoti), 2019 m. IV ketv.)
8. Užtikrinti Valstybės investicijų programai ir turtui įsigyti 2019 m.
suplanuotų lėšų panaudojimą, atlikti efektyvią projektų įgyvendinimo
kontrolę pagal Kultūros ministerijos kompetenciją (2019 m. numatytų
valstybės investicijų programai ir turtui įsigyti lėšų tikslinis panaudojimas –
ne mažiau 95 proc., 2019 m. I–IV ketv.)
02-07-01-02-04 priemonė. Vykdyti savivaldybių kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą, atlikti savivaldybių kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros ir kitus
prioritetinius darbus
1. Surinkti duomenis apie savivaldybių kultūros įstaigų pastatų (muziejų, Sigina
bibliotekų ir kultūros centrų) būklę, apie investicijų poreikį jiems atnaujinti Makauskienė
(modernizuoti), papildant duomenimis apie veiklą vadovaujantis kultūros
ministro nustatytais kriterijais, gyventojų skaičiumi aptarnaujamame
regione, atstumais iki rajono centro (filialų atveju) (Surinkti ir Excel formate
pateikti duomenys apie savivaldybių kultūros įstaigas, 2019 m. IV ketv.)
2. Užtikrinti Valstybės investicijų programai ir turtui įsigyti 2019 m.
savivaldybių projektams suplanuotų lėšų panaudojimą, atlikti efektyvią
projektų įgyvendinimo kontrolę pagal Kultūros ministerijos kompetenciją
(2019 m. numatytų VIP ir turtui įsigyti lėšų tikslinis panaudojimas – ne
mažiau 97 proc., 2019 m. I–IV ketv.)

