LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS 2020
METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2020 m. rugpjūčio 4 d. Nr. ĮV-1041
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 2020–2022 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2020 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. ĮV-88 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – SVP):
1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2020 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 2020 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 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 Planą Kultūros ministerijos interneto svetainėje.

Kultūros ministras

Mindaugas Kvietkauskas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-1041

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) strateginio tikslo ir
programos pavadinimas
SVP programos tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

Užduotis

Vertinimo kriterijus

Įgyvendinimo
terminas

Atsakingas
darbuotojas

Sąsaja su ministro
valdymo srities
prioritetu ir
konkrečia veikla, LRV
programos
įgyvendinimo plano
veiksmu, Teisėkūros
iniciatyvų planu, KM
2019-2020 m. tyrimų
planu

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
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 teatrai ir koncertinės įstaigos)
1. Koordinuoti Profesionaliojo scenos meno įstatymo Įstatymo projektas
2020 m. I ketv. Janina Krušinskaitė
Teisėkūros iniciatyva
projekto derinimą ir pateikimą LRV.
pateiktas LRV.

Suderinti su institucijoms ir pateikti LRV LR Parengtas įstatymo
Profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 3, 4, pakeitimo projektas.
9, 11 ir 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą.

2020 m. I ketv.

Indrė Šimeliūnė

2. Atlikti LR Profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. Įstatymo projektas
IX-2257 pakeitimo įstatymo projekto teisinę ekspertizę. pateiktas LRV.

2020 m. I ketv.

Ieva Joniškytė

3. Užtikrinti Valstybės kontrolės 2019 m. valstybinio
audito ataskaitos „2018 metų valstybės konsoliduotų
finansinių iš biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
teisingumo bei valstybės biudžeto lėšų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas“
rekomendacijų įgyvendinimą – siekiant projektinio
finansavimo skaidrumo viešinti visą informaciją,
susijusią ne tik su lėšų skyrimu projektams finansuoti,
bet ir su projektų įgyvendinimu susijusią informaciją
(įgyvendinimo rezultatus).
4. Sudaryti naujos kadencijos profesionaliojo scenos
meno vertinimo komisiją, koordinuoti jos darbą pagal
naujos redakcijos Profesionaliojo scenos meno premijų
skyrimo nuostatus.

Parengta ir viešai
paskelbta informacija
apie finansavimo schemų
projektų įgyvendinimo
rezultatus.

2020 m. I ketv.

Indrė Šimeliūnė

Patvirtinta naujos
kadencijos
Profesionaliojo scenos
meno vertinimo komisija;
organizuota ir techniškai
aptarnauta komisijos
veikla.
Parengti pasiūlymai dėl
nacionalinio, valstybinio
ir savivaldybės teatro ar
koncertinės įstaigos
jungtinės veiklos
(partnerytės) sutarties
sudarymo tvarkos aprašo
pakeitimo.
Parengta Profesionaliojo
scenos meno veiklos
nacionalinės programos
rezultatų suvestinė ir
poveikio kultūrai
įvertinimas; paskirstytos
lėšos nacionaliniams ir

2020 m. II–IV
ketv.

Indrė Šimeliūnė

2020 m. IV ketv.

Irena Didžiulienė

2020 m. IV ketv.

Irena Didžiulienė

5. Parengti siūlymus dėl Profesionaliojo scenos meno
jungtinės veiklos sutarčių derinimo tvarkos pakeitimų
atsižvelgiant į Centralizuoto vidaus audito skyriaus
rekomendacijas.

6. Koordinuoti Profesionaliojo scenos meno veiklos
nacionalinės programos įgyvendinimą, parengti jos
rezultatų suvestinę ir įvertinti poveikį Lietuvos kultūrai.

valstybiniams teatrams ir
koncertinėms įstaigoms,
užtikrinant jų tikslinį
panaudojimą.
7. Koordinuoti Lietuvos nacionalinio operos ir baleto
teatro, nacionalinės filharmonijos, valstybinių muzikinių
teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinių darbuotojų
atestavimo procesus.

Pakeistas Nacionalinių,
valstybinių ir savivaldybių
teatrų ir koncertinių
įstaigų kūrybinių
darbuotojų atestavimo
tvarkos aprašas,
nustatant įstaigoms
prievolę pasirengti savo
atestavimo tvarkas,
vertinimo kriterijus ir
suderinti su darbuotojų
atstovais.
8. Koordinuoti nacionalinės koncertų salės „Tautos Organizuota ir techniškai
namai“ projekto įgyvendinimą.
aptarnauta darbo grupių
veikla.

2020 m. III ketv.

Irena Didžiulienė

2020 m. I–IV
ketv.

Milda Vakarinaitė

9. Užtikrinti teatrų ir koncertinių įtaigų vadovų konkursų Suorganizuoti ne mažiau
organizavimo ir naujų vadovų priėmimo procesus.
kaip 9 konkursai.

2020 m. IV ketv.

10. Užtikrinti metodinės medžiagos ir veiklos sąlygų Pagal poreikį rengiami ir
apribojimų karantino ir ekstremaliosios situacijos metu nuolat atnaujinami LRV
rengimą kultūros renginių organizatoriams
protokoliniai sprendimai
ir Kultūros ministro
įsakymai.

2020 m. I–IV
ketv.

01-07-01-01-02 priemonė. Kompensuoti teatrų ir koncertinių įstaigų projektų sklaidos išlaidas

Rosita Antonevičienė
Janina Krušinskaitė

VALDYMO SRITIES
VEIKLOS
PRIORITETAS:
Kultūros paslaugų
prieinamumo ir
kokybės didinimas.
VEIKLA: Nacionalinės
koncertų salės
„Tautos namai“
projekto
įgyvendinimas

11. Koordinuoti ir įgyvendinti profesionaliojo scenos Surengti 2 konkursai,
2020 m. I–IV
Indrė Šimeliūnė
meno nevyriausybinių organizacijų projektų sklaidos paskirstytos lėšos.
ketv.
(salių nuomos) išlaidų kompensavimą.
12. Koordinuoti ir įgyvendinti profesionaliojo scenos Paskirtos lėšos,
2020 m. I–IV
Milda Vakarinaitė
meno nacionalinių ir valstybės įstaigų projektų sklaidos užtikrintas jų
ketv.
(salių nuomos) bei veiklos rekonstruojant sales išlaidų panaudojimas.
kompensavimo schemas.
01-07-01-01-03 priemonė. Įgyvendinti nevalstybinių profesionaliojo scenos meno įstaigų finansavimo mechanizmą didinant jų konkurencingumą
13. Koordinuoti ir įgyvendinti Profesionaliojo scenos Surengtas 1 konkursas,
2020 m. I–IV
Indrė Šimeliūnė
meno įstaigų, kurios nėra nacionalinis, valstybinis ar paskirstytos lėšos.
ketv.
savivaldybės teatras ar koncertinė įstaiga, veiklos dalinį
finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų.
01-07-01-01-04 priemonė. Pristatyti visuomenei Lietuvos ir užsienio šiuolaikinio meno tendencijas ir meno raidos įvairovę, užtikrinti Šiuolaikinio meno
centro veiklą
(šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo Šiuolaikinis meno centras)
14. Koordinuoti daugiafunkcinio kultūros pažinimo
Koordinuotas Šiuolaikinio
2020 m. I-IV
Elė Ona Vilkienė,
VALDYMO SRITIES
centro Sapiegų rūmuose projekto įgyvendinimą.
meno centro vykdomo
ketv.
Rimvydas Dilba
VEIKLOS
Sapiegų rūmų
PRIORITETAS:
aktualizavimo investicinio
Kūrybingos
projekto vykdymas.
asmenybės ugdymas
kultūros ir meno
priemonėmis, kuriant
darnią pilietinę
visuomenę.
VEIKLA:
Daugiafunkcinio
kultūros pažinimo
centro Sapiegų
rūmuose projekto
įgyvendinimas
15. Atnaujinti Dizaino plėtros gaires.
Parengtas dizaino plėtros 2020 m. IV ketv. Milda Vakarinaitė
gairių atnaujinimo
projektas.
16. Parengti Architektūros meno tarybos veiklos gairių Nustatytos Architektūros
2020 m. I ketv. Milda Vakarinaitė
projektą.
meno tarybos veiklos
kryptys; organizuota ir
techniškai aptarnauta
Architektūros meno
tarybos veikla.

17. Parengti teisės aktų projektus, kurie užtikrina, kad Parengti teisės aktų
2020 m. III ketv. Milda Vakarinaitė
projektuojant, statant ar rekonstruojant iš LR valstybės projektai.
biudžeto lėšų visuomenės poreikiams naudojamus arba
viešojo naudojimo statinius, kiekvienu konkrečiu atveju
būtų skiriamos lėšos meno ir (ar) dizaino kūrinių
sukūrimui.
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)
18. Koordinuoti ir užtikrinti UAB „Lietuvos kinas“ Likviduotas UAB
2020 m. I–IV
Elė Ona Vilkienė
VALDYMO
SRITIES
audiovizualinio archyvo tvarkymo, įstaigos likvidavimo ir „Lietuvos kinas“.
ketv.
VEIKLOS
Nacionalinės filmotekos steigimo procesus.
PRIORITETAS:
Kultūros
paslaugų
prieinamumo
ir
kokybės didinimas.
VEIKLA: Nacionalinės
filmotekos projekto
įgyvendinimas
19. Koordinuoti valstybės skolintų lėšų skirtų kino Pagal poreikį parengti
2020 m. I–IV
Elė Ona Vilkienė
sektoriaus atsigavimui Covid-19 viruso sukeltos krizės teisės aktų projektai.
ketv.
laikotarpiu panaudojimą
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)
20. Inicijuoti Vilniaus knygų mugės sutarties peržiūrą.
Parengtas ir suderintas
2020 m. II ketv. Rasa Balčikonytė
naujos sutarties
projektas.
21. Parengti Literatūros įstatymo projektą.
Parengtas įstatymo
2020 m. IV ketv. Rasa Balčikonytė
projektas.
22. Parengti Literatūros tarybos veiklos gairių projektą Nustatytos Literatūros
2020 m. III ketv. Rasa Balčikonytė
bei parengti svarbios humanitarinės literatūros sąrašą, tarybos veiklos kryptys ir
kuris bus pateiktas Lietuvos kultūros tarybai (toliau – parengtos
LKT) kaip rekomendacija humanitarinės literatūros rekomendacijos dėl
programos finansavimui.
humanitarinės literatūros
finansavimo.
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

Teisėkūros iniciatyva

23. Koordinuoti LR Meno kūrėjo ir meno kūrėjų
organizacijų statuso įstatymo XIII-1753 pakeitimo
įstatymo projekto ir jį lydinčių dokumentų pateikimą
LRV.
24. Parengti ir pateikti LRV LR Meno kūrėjo ir meno
kūrėjų organizacijų statuso įstatymo Nr. XIII-1753
pakeitimo įstatymo projektą ir jį lydinčius dokumentus.

Įstatymo projektas
pateiktas LRV.

2020 m. I–III
ketv.

Janina Krušinskaitė

Parengtas įstatymo
projektas pateiktas LRV.

2020 m. I–III
ketv.

Jolanta Meiduvienė

25. Atlikti LR Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų Parengtas įstatymo
statuso įstatymo Nr. XIII-1753 pakeitimo įstatymo projektas pateiktas LRV.
projekto teisinę ekspertizę

2020 m. I–III
ketv.

Ieva Joniškytė

26. Koordinuoti pasiūlymų parengimą dėl meno kūrėjų Parengti pasiūlymai dėl
socialinės ir kūrybinės padėties gerinimo bei lėšų meno kūrėjų socialinės
skiriamo kultūros kūrėjų stipendijoms didinimo.
padėties gerinimo ir lėšų,
skiriamų meno ar
kultūros kūrėjų
stipendijoms, padidinimo.

2020 m. II–III
ketv.

Janina Krušinskaitė

Teisėkūros iniciatyva

LRV PĮP VEIKSMAI:
1.1.1.10.
Lėšų, skiriamų meno
ar kultūros kūrėjų
stipendijoms,
didinimas;
1.1.1.11.
Pasiūlymų dėl meno
kūrėjų socialinės
padėties gerinimo
pateikimas (atlikus
esamos meno kūrėjų
socialinės padėties
vertinimą).
KM 2019-2020 m.
tyrimų planas.

27.Parengti Lietuvos kultūros ir meno tarybos
Parengtas nuostatų
2020 m. II–III
Jolanta Meiduvienė
nuostatų pakeitimo projektą ir sudaryti naujos sudėties pakeitimas; sudaryta
ketv.
kultūros ir meno tarybą.
naujos sudėties kultūros
ir meno taryba.
28. Koordinuoti ir įgyvendinti valstybės skolintų lėšų Skirtos kūrybinės
2020 m. I–IV
Jolanta Meiduvienė
skirtų meno kūrėjų kūrybinėms prastovoms mokėti prastovos kūrėjams.
ketv.
skyrimą
01-07-01-02-02 priemonė. Skirti kultūros ir meno kūrėjams Nacionalines, Vyriausybės, Kultūros ministerijos premijas ir garbės ženklus
29. Koordinuoti naujos Lietuvos nacionalinių kultūros ir Priimtas LRV nutarimas
2020 m. III ketv. Elė Ona Vilkienė
meno premijų komisijos sudarymą.
dėl komisijos sudėties.

30. Koordinuoti Nacionalinių kultūros ir meno premijų Organizuoti
komisijos veiklą ir užtikrinti Nacionalinių kultūros ir Nacionalinių premijų
meno premijų įteikimą.
įteikimo parengiamieji
darbai; koordinuotas 6
Nacionalinių kultūros ir
meno premijų skyrimas.
31. Koordinuoti LRV kultūros ir meno premijų komisijos Skirta 12 LRV kultūros ir
veiklą ir užtikrinti LRV kultūros ir meno premijų įteikimą. meno premijų.

2020 m. I–IV
ketv.

Elė Ona Vilkienė

2020 m. I–IV
ketv.

Vilija Vyšniauskienė

32. Užtikrinti kandidatų LR valstybės apdovanojimams Įvertinti KM gauti
2020 m. II–IV
Birutė Kazlauskienė
gauti įvertinimą ir KM atrinktų kandidatų pateikimą LR kandidatai valstybiniams
ketv.
Prezidento kanceliarijai.
apdovanojimams gauti,
parengti 2 atrinktų
kandidatų teikimų
paketai.
33. Koordinuoti tyrimo „Valstybės kultūros ir meno Parengtos
2020 m. III ketv. Janina Krušinskaitė
KM 2019-2020 m.
premijų sistema ir pasiūlymai jai tobulinti“ vykdymą.
rekomendacijos dėl
tyrimų planas
valstybės kultūros ir
meno premijų sistemos
tobulinimo.
01-07-01-02-03 priemonė. Užtikrinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą bei įgyvendinimą pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės
aktų bei tarptautinių sutarčių nuostatas
34. Koordinuoti Europos Parlamento ir Tarybos Koordinuota direktyvoms
2020 m. IV ketv. Živilė Plyčiuraitytėdirektyvų – direktyvos (ES) 2019/790 dėl autorių teisių ir perkelti sudarytos darbo
Plyčiūtė
gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, kuria grupės veikla, aktyviai
iš dalies keičiamos direktyvos 96/9/EB ir 2001/29/EB, ir dalyvauta Europos
direktyvos
(ES)
2019/789,
kuria
nustatomos Komisijos darbo grupių
naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, posėdžiuose, susijusiuose
taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų su direktyvų nuostatų
internetu
transliuojamoms
programoms
bei perkėlimu į nacionalinę
retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, teisę
taisyklės ir kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva Parengtas ir su
2020 m. III ketv.
93/83/EEB (toliau – direktyvos) – nuostatų perkėlimą į interesuotoms
nacionalinę teisę.
institucijomis suderintas
Autorių teisių ir
gretutinių teisių įstatymo
pakeitimo įstatymo
projektas pateiktas LRV.

Laiku ir tinkamai
suorganizuoti ne mažiau
kaip 5 darbo grupės
posėdžiai (ne vėliau kaip
likus 5 darbo dienoms iki
posėdžio išsiųsti kvietimai
į posėdį bei posėdžio
medžiaga), parengtos
posėdžių darbotvarkės,
atmintinės, kita pagalbinė
informacija.
35. Bendradarbiaujant su PINO surengti konferenciją Surengta konferencija
apie Marakešo sutarties įgyvendinimą.
Marakešo sutarties
įgyvendinimo klausimais,
įtraukiant suinteresuotas
nacionalines (kultūros)
įstaigas.
Atlikti konferencijos
organizavimo
parengiamieji darbai:
laiku ir tinkamai atliktos
viešųjų pirkimų
procedūros
(konferencijos salės
nuomai, vertimo ir kitoms
paslaugoms); parengti
kvietimai, konferencijos
medžiaga, prisidėta
rengiant konferencijos
programą.
36. Koordinuoti Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES Koordinuotas Jungtinės
klausimus autorių teisių ir gretutinių teisių srityje.
Karalystės išstojimo iš ES
(„Brexit“) klausimų
autorių teisių ir gretutinių
teisių srityje sprendimas:
stebėta derybų eiga,
dalyvauta posėdžiuose,
parengtos ir suderintos
Kultūros ministerijos

2020 m. IV ketv.

Simona Martinavičiūtė

2020 m. II ketv.

Živilė PlyčiuraitytėPlyčiūtė

2020 m. II ketv.

Simona Martinavičiūtė

2020 m. IV ketv.

Živilė PlyčiuraitytėPlyčiūtė

37. Atnaujinti informaciją KM interneto svetainėje apie
autorių teisių ir gretutinių teisių politiką (taip pat
pateikti šią informaciją anglų kalba).

38. Parengti Prieinamos formos kopijų, skirtų
akliesiems, regėjimo sutrikimų ar kitų spausdinto teksto
skaitymo negalią turintiems asmenims, keitimosi ES ir su
trečiosiomis šalimis tvarkos aprašą.

39. Parengti ir pateikti pasiūlymus (pagrįstus
tarptautinės ar regioninės praktikos pavyzdžiais) dėl
kolektyvinio administravimo (nepriklausomų) subjektų
veiklos skaidrumo didinimo, siekiant geresnio
kolektyvinio administravimo sistemos balanso.

40. Atnaujinti ir patvirtinti Lietuvoje veikiančių
kolektyvinio administravimo subjektų sąrašą.

pozicijos ir kiti
dokumentai.
Periodiškai atnaujinta
informacija KM interneto
svetainėje apie autorių
teisių ir gretutinių teisių
politiką, pateikiant
informaciją taip pat ir
anglų kalba.
Parengtas ir patvirtintas
Prieinamos formos
kopijų, skirtų akliesiems,
regėjimo sutrikimų ar kitų
spausdinto teksto
skaitymo negalią
turintiems asmenims,
keitimosi ES ir su
trečiosiomis šalimis
tvarkos aprašas.
Parengti ir pateikti
pasiūlymai dėl
kolektyvinio
administravimo
(nepriklausomų) subjektų
veiklos skaidrumo
didinimo, pagrįsti 2–3
tarptautinės ar regioninės
užsienio šalių praktikos
pavyzdžių analize.
Aktualizuotas
(atnaujintas) ir
patvirtintas Lietuvoje
veikiančių kolektyvinio
administravimo subjektų
sąrašas.

2020 m. II–IV
ketv.

Živilė PlyčiuraitytėPlyčiūtė

2020 m. II ketv.

Aurimas Šimeliūnas

2020 m. III ketv.

Aurimas Šimeliūnas

2020 m. IV ketv.

Aurimas Šimeliūnas

41. Bendradarbiaujant su LR valstybiniu patentų biuru
koordinuoti PINO turimos medžiagos „IN vaikams“ ir „IN
mokytojams“ adaptaciją ir vertimą į lietuvių kalbą,
dalyvauti mokytojų ir mokyklų atrankos procese.

Adaptuota ir į lietuvių
kalbą išversta PINO
medžiaga; dalyvauta
vykdant mokytojų ir
mokyklų atranką.

2020 m. IV ketv.

Aurimas Šimeliūnas

42. Parengti ir pateikti pasiūlymus (pagrįstus
tarptautinės ar regioninės praktikos pavyzdžiais) dėl
mokėjimo, finansinių paslaugų, reklamos sklaidos ar kitų
operacijų, susijusių su pinigų srautais, teikimo
apribojimo (taikant vadinamąjį follow the money
modelį-principą) interneto svetainėse skleidžiant prieigą
prie Lietuvos autorių teises pažeidžiančio turinio.

Parengti ir pateikti
2020 m. IV ketv. Simona Martinavičiūtė
pasiūlymai dėl mokėjimo,
finansinių paslaugų,
reklamos sklaidos ar kitų
operacijų, susijusių su
pinigų srautais, teikimo
apribojimo (taikant
vadinamąjį follow the
money modelį-principą)
interneto svetainėse
skleidžiant prieigą prie
Lietuvos autorių teises
pažeidžiančio turinio.
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)
43. Koordinuoti KM Vidaus audito skyriaus 2017-08-30 Įgyvendintos numatytos
2020 m. IV ketv. Daiva Parulskienė
vidaus audito ataskaitoje Nr. VA-9 „Lietuvos rekomendacijos 100 proc.
nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato veiklos
vertinimas“ 2018 m. patvirtinto rekomendacijų
įgyvendinimo plano įgyvendinimo užbaigimą.
44. Koordinuoti KM veiksmus rengiant paraišką įtraukti Parengtas Kauno
Kauno modernizmo architektūrą į UNESCO Pasaulio modernizmo
paveldo sąrašą.
architektūros įtraukimo į
UNESCO Pasaulio paveldo
sąrašą paraiškos
projektas.

2020 m. I–IV
ketv.

Rugilė Puodžiūnienė

LRV PĮP VEIKSMAS:
5.5.12.5.
Siekimas įtraukti
Kauno modernizmo
architektūrą į
UNESCO Pasaulio
paveldo sąrašą
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)

45. Koordinuoti sklandų LR kultūros atašė pareigybių
Lenkijos
Respublikoje,
Vokietijos
Federacinėje
Respublikoje,
Švedijos
Karalystėje,
Jungtinėje
Karalystėje, Rusijos Federacijoje, Izraelio valstybėje
atrankų ir skyrimo procedūrų procesą (iš viso 6
pareigybės); parengti pagrindą sprendimo priėmimui dėl
LR kultūros atašė pareigybės LR generaliniame
konsulate Kaliningrade (Rusijos Federacija) ir kultūros
paveldo atašė pareigybės LR diplomatinėje atstovybėje
Rusijos Federacijoje panaikinimo ir įsteigimo kitoje
valstybėje, parengti susijusių teisės aktų projektus.
46. Priėmus Kultūros pagrindų politikos įstatymą,
pradėti rengti susijusius įgyvendinamųjų teisės aktų
projektus dėl įgaliotos institucijos, įgyvendinančios
Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje (koncepcija, nuostatų
projektas).

Įgyvendinti 6 atrankos
konkursai; parengtas
teisės akto projektas dėl
LR kultūros atašė
pareigybės steigimo ir
panaikinimo.

2020 m. I–II
ketv.

Daiva Parulskienė

Parengtas 1 teisės akto
projektas.

2020 m. IV ketv.

Daiva Parulskienė

47. Parengti vadovybės vizitų į užsienio valstybes ir
užsienio delegacijų vizitų Lietuvoje programas; parengti
informacinių pažymų apie dvišalio ir daugiašalio
bendradarbiavimo kultūros srityje status quo.

Suorganizuoti ne mažiau
3 vizitai, parengtos vizitų
programos; parengta ne
mažiau 6 status quo
informacinių pažymų.
48. Rengti ir koordinuoti tarptautinių dvišalių susitarimų Parengta ne mažiau 2
kultūros srityje pasirašymą (Baltarusija, Korėja, Ukraina, dvišaliai susitarimai
Izraelis, Egiptas).
kultūros srityje.

2020 m. I–IV
ketv.

Jurgis Giedrys

2020 m. I–IV
ketv.

Jurgis Giedrys

49. Koordinuoti bendradarbiavimo tarp Kinijos ir Vidurio
ir Rytų Europos šalių (17+1) formate priimtų susitarimų
nuostatų įgyvendinimą bei inicijuojamų/rengiamų naujų
susitarimų, susijusių su kultūros sritimi, eigą.
50. Rengti LR pozicijas, pozicijų apibendrinimus ir
ataskaitas lapkričio mėn. ES kultūros ministrų taryboje
svarstomais klausimais, pateikti parengtą informaciją
LRV, Seimui, URM ir patalpinti ją Lietuvos narystės ES
informacinėje sistemoje LINESIS.

Parengta ne mažiau 1
teisės akto projektas.

2020 m. I–IV
ketv.

Jurgis Giedrys

Parengtos ne mažiau kaip
3 Lietuvos Respublikos
pozicijos, 1 pozicijų
apibendrinimas, 1
ataskaita, 1 ministro

2020 m. III–IV
ketv.

Indrė Užukukytė

VALDYMO SRITIES
VEIKLOS
PRIORITETAS:
Kultūros vaidmens
valstybės politikoje
įtvirtinimas
VEIKLA: Lietuvos
kultūros politikos
pagrindų įstatymo
nuostatų
įgyvendinimas

vizitas

51. Teikti informaciją apie KM kompetencijai priskirtų ES
direktyvų ir kitų teisės aktų perkėlimą ir įgyvendinimą
nacionalinėje teisėje, rengti medžiagą LRV ES reikalų
komiteto posėdžiams, rengti paraiškas ir dokumentus
Finansų ministerijai dėl KM atstovų kelionių į Europos
Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų
kompensavimo.

Parengtos ne mažiau kaip
4 pažymos VESK
posėdžiams, pateiktos ne
mažiau kaip 5 paraiškos
dėl KM atstovų kelionių į
Europos Sąjungos
Tarybos darbo struktūrų
susitikimus išlaidų
kompensavimo.
52. Atnaujinti ES reikalų koordinavimo darbo grupės 1 posėdis, 1 teisės akto
sudėtį ir jos veiklą, parengti atnaujintų ES reikalų projektas
koordinavimo LR KM taisyklių projektą.

2020 m. III–IV
ketv.

Indrė Užukukytė

2020 m. IV ketv.

Indrė Užukukytė

Suorganizuoti ne mažiau
kaip 3 vizitai, parengtos
vizitų programos;
parengta ne mažiau kaip
4 status quo informacinės
pažymos
54. Rengti ir koordinuoti tarptautinių dvišalių ir Parengtas 1 teisės akto
daugiašalių susitarimų kultūros srityje projektus.
projektas

2020 m. III–IV
ketv.

Aleksandra Pister

2020 m. III–IV
ketv.

Aleksandra Pister

55. Koordinuoti Šiaurės ir Baltijos šalių mobilumo Patvirtintas 1 teisės aktas
programos 2021-2023 m. atnaujinimą, programos
viešinimą

2020 m. IV ketv.

Aleksandra Pister

53. Parengti vadovybės vizitų į užsienio valstybes ir
užsienio delegacijų vizitų Lietuvoje programas; parengti
informacinių pažymų apie dvišalio ir daugiašalio
bendradarbiavimo kultūros srityje status quo.

01-07-02-01-03 priemonė. Užtikrinti programos „Europos kultūros sostinė 2022“ finansavimą
56. Užtikrinti programos „Europos Kultūros sostinė Parengti sutartį dėl
2020 m. I–IV
Daiva Parulskienė
2022“ finansavimą.
projekto finansavimo,
ketv.
užtikrinti finansavimą.
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
57. Parengti Dokumentų įsigijimo viešosiose Parengta ir patvirtinta
2020 m. II ketv. Gražina
bibliotekose ir duomenų bazių centralizuotos Dokumentų įsigijimo
Lamanauskienė
prenumeratos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų viešosiose bibliotekose ir
tvarkos aprašo naują redakciją.
duomenų bazių
centralizuotos
prenumeratos
finansavimo iš valstybės
biudžeto lėšų tvarkos
aprašo nauja redakcija.
01-08-01-01-02 priemonė. Skirti kompensacinį atlyginimą autoriams už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose
58. Pagal pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas,
–
–
Aurimas Šimeliūnas
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
(šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo apskričių viešosios bibliotekos ir Lietuvos aklųjų biblioteka)
59. Koordinuoti LRV 1996 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nutarimo projektas
2020 m. IV ketv. Rūta PileckaitėNr. 1389 „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių pateiktas LRV.
Vasilienė
skaičiaus naujos redakcijos projekto derinimą su
suinteresuotomis institucijomis ir pateikimą LRV.
60. Parengti LRV 1996 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. Parengtas naujos
1389 „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių redakcijos LRV nutarimo
skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“ naujos projektas.
redakcijos projektą.

2020 m. IV ketv.

Gražina
Lamanauskienė

61. Atnaujinti nacionalinės bibliotekų sektoriaus veiklos Patvirtinta Bibliotekų
2020 m. IV ketv.
vertinimo rodiklių sistemą, parengti ir patvirtinti naujos veiklos statistinių
redakcijos Bibliotekų veiklos statistinių ataskaitų formą. ataskaitų formos nauja
redakcija.
01-08-01-01-04 priemonė. Atnaujinti bibliotekų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūrą
62. Parengti tęstinio investicijų projekto „Bibliotekų Parengta ir su
2020 m. III ketv.
kompiuterizavimas 2021 metais“ dokumentaciją.
Informacinės visuomenės
plėtros komitetu
suderinta tęstinio
investicijų projekto
Bibliotekų
kompiuterizavimas 2021

Gražina
Lamanauskienė

Gražina
Lamanauskienė

metams dokumentacija.
01-08-01-01-05 priemonė. Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis
63. Pagal pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, –
–
Gražina
užtikrinti šios priemonės įgyvendinimą (neįtraukiama į
Lamanauskienė
darbuotojo metines užduotis).
01-08-01-01-06 priemonė. Įgyvendinti skaitmeninio turinio prieinamumo ir sklaidos virtualioje erdvėje skatinimo iniciatyvas
64. Organizuoti tyrimo „Lietuvos audiovizualinio Atliktas tyrimas.
2020 m. I–IV
Rugilė Puodžiūnienė
kultūros paveldo išsaugojimo ir prieigos sistemos
ketv.
analizė ir plėtros rekomendacijos“ atlikimą.
65. Atlikti suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros Atlikta skaitmeninio
paveldo deponavimo ir saugojimo atminties institucijose kultūros paveldo turinio
analizę bei parengti tvarkos aprašą.
deponavimo ir saugojimo
atminties institucijose
analizė; parengtas ir
patvirtintas skaitmeninio
kultūros paveldo turinio
deponavimo ir saugojimo
atminties institucijose
tvarkos aprašas.
66. Surengti diskusiją su atminties institucijomis dėl Surengta diskusija su
2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos atminties institucijomis
direktyvos (ES) 2019/790 dėl autorių teisių ir gretutinių
teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje įgyvendinimo
atminties institucijų.
67. Parengti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo
statistikos duomenų, pateiktų Kultūros paveldo
skaitmeninimo veiklos statistinių rodiklių modulyje prie
Muziejų veiklos statistinių rodiklių informacinės
sistemos, suvestinę ataskaitą už 2019 m. ir ją pristatyti
Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybai.
68. Atlikti Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklos
statistinių rodiklių modulio prie Muziejų veiklos
statistinių rodiklių informacinės sistemos funkcionalumų
vertinimą.

2020 m. I–IV
ketv.

Rugilė Puodžiūnienė

2020 m. III–IV
ketv.

Rugilė Puodžiūnienė

Parengta ataskaita ir
atliktas tyrimas

2020 m. II–III
ketv.

Rugilė Puodžiūnienė

1. Įvertintas sistemos
funkcionalumai renkant
statistinius duomenis už
2019 m.

2020 m. II–III
ketv.

Rugilė Puodžiūnienė

KM 2019-2020 m.
tyrimų planas

2. Atliktas sistemos
techninis patobulinimas.

2020 m. II–III
ketv.

Rugilė Puodžiūnienė

69. Pateikti siūlymus EIM dėl 2021–2027 m. laikotarpio Pateikti ne mažiau 2
2020 m. I–IV
Rūta PileckaitėVP 1 prioriteto „Pažangesnė Lietuva“ 1.2. uždavinio siūlymai.
ketv.
Vasilienė
„Pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams,
įmonėms ir vyriausybėms“ priemonių KM ir padalinio
kompetencijos ribose.
01-08-02 tikslas. Kurti gyvybingą ir skaidrią informacinę erdvę, stiprinant visuomenės atsparumą ir kritinį mąstymą
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
70. Parengti LR visuomenės informavimo įstatymo Nr. I- Parengtas ir su
2020 m. II ketv. Deividas Velkas
1418 pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo į nacionalinę suinteresuotomis
teisę perkeliamos 2018 m. lapkričio 14 d. Europos institucijomis suderintas
Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1808 Visuomenės informavimo
nuostatos.
įstatymo pakeitimo
įstatymo projektas
pateiktas svarstyti
Vyriausybei.
71. Organizuoti su Registru centru vykdomo ES 1. Parengtas ir
2020 m. I ketv. Deividas Velkas
socialinio fondo ir LR biudžeto lėšomis bendrai patvirtintas VIRSIS
finansuojamo projekto „Viešosios informacijos rengėjų techninis aprašymas.
ir skleidėjų dalyvių duomenų registravimo informacinė 2. Parengti ir pagal VIRSIS 2020 m. III ketv.
sistema (VIRSIS)“ veiklas ir dalyvauti darbo grupės projekto įgyvendinimo
veikloje.
reikalavimus patikslinti
reikiami teisės aktai:
1) Viešosios informacijos
rengėjų ir skleidėjų
informacinės sistemos
(VIRSIS) nuostatai ir
duomenų saugos
nuostatai (VIRSIS saugos
dokumentai);
2) Duomenų apie
juridinių asmenų, kurie
yra vietinių, regioninių,
nacionalinių laikraščių,
žurnalų leidėjai ar
informacinės visuomenės

VALDYMO SRITIES
VEIKLOS
PRIORITETAS:
Visuomenės
atsparumo
informacinėms
grėsmėms kultūros
srityse sistemos
sukūrimas
VEIKLA: Viešosios
informacijos rengėjų
ir skleidėjų
informacinės
sistemos sukūrimas.
Strateginių projektų
portfelio projekto Nr.
5.3.2„Visuomenės
atsparumo
informacinėms
grėsmėms kultūros

informavimo priemonių
valdytojai, dalyvius
pateikimo bei šių
duomenų viešo
paskelbimo tvarkos
aprašas;
3) Vietinių, regioninių ir
nacionalinių laikraščių,
žurnalų, išskyrus tuos,
kurių tiražas mažesnis
negu 500 egzempliorių ir
(arba) kuriuose
nespausdinama reklama,
tiražo tikrinimo tvarkos
aprašas;
Metinės įmokos už radijo
ir (ar) televizijos programų
transliavimo,
retransliavimo, platinimo
internete, užsakomųjų
visuomenės informavimo
audiovizualinėmis
priemonėmis paslaugų
teikimo veiklą dydžio
nustatymo tvarkos
aprašas.
3. Dalyvauta VIRSIS
kūrimo ir diegimo etape,
taip pat kituose
etapuose, siekiant, kad
sukurta VIRSIS atitiktų
techninį aprašymą ir kitus
techninius dokumentus;
laiku pateiktos pastabos
ir pasiūlymai.

srityse sistemos
sukūrimas“ (toliau SPPP) viena iš veiklų.

2020 m. I–IV
ketv.

Deividas Velkas,
Rasa Zdanevičiūtė

72. Organizuoti Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I1418 2, 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo
projektą Nr. XIIIP-3649(2) įgyvendinančių teisės aktų
priėmimą.

Parengti ir priimti teisės
aktai:
1) Vyriausybės
nutarimas „Dėl
Žiniasklaidos rėmimo
fondo įsteigimo“;
2) Žiniasklaidos rėmimo
fondo įstatai;
3) Žiniasklaidos rėmimo
fondo direktoriaus
skyrimo į pareigas viešojo
konkurso būdu tvarka;
4) Žiniasklaidos rėmimo
fondo direktoriaus
pareigybės aprašymas.

2020 m. I–IV
ketv.

73. Patikslinti Vietinių, regioninių ir nacionalinių
laikraščių, žurnalų, išskyrus tuos, kurių tiražas mažesnis
negu
500
egzempliorių
ir
(arba)
kuriuose
nespausdinama reklama, tiražo tikrinimo tvarkos
aprašą.

Parengtas ir pagal VIRSIS
projekto įgyvendinimo
reikalavimus patikslintas
Vietinių, regioninių ir
nacionalinių laikraščių,
žurnalų, išskyrus tuos,
kurių tiražas mažesnis
negu 500 egzempliorių ir
(arba) kuriuose
nespausdinama reklama,
tiražo tikrinimo tvarkos
aprašas.
Parengtas ir pagal VIRSIS
projekto įgyvendinimo
reikalavimus patikslintas
Duomenų apie juridinių
asmenų, kurie yra vietinių,
regioninių, nacionalinių
laikraščių, žurnalų leidėjai
ar informacinės
visuomenės informavimo
priemonių valdytojai,
dalyvius pateikimo bei šių

2020 m. III ketv.

Rasa Zdanevičiūtė

2020 m. III ketv.

Rasa Zdanevičiūtė

74. Pakeisti Duomenų apie juridinių asmenų, kurie yra
vietinių, regioninių, nacionalinių laikraščių, žurnalų
leidėjai ar informacinės visuomenės informavimo
priemonių valdytojai, dalyvius pateikimo bei šių
duomenų viešo paskelbimo tvarkos aprašą.

Deividas Velkas

VALDYMO SRITIES
VEIKLOS
PRIORITETAS:
Visuomenės
atsparumo
informacinėms
grėsmėms kultūros
srityse sistemos
sukūrimas
VEIKLA: Prioritetinių
žiniasklaidos
paramos sričių
nustatymas ir
paramos sąlygų
sukūrimas.
SPPP viena iš veiklų.
VALDYMO SRITIES
VEIKLOS
PRIORITETAS:
Visuomenės
atsparumo
informacinėms
grėsmėms kultūros
srityse sistemos
sukūrimas
VEIKLA: Viešosios
informacijos rengėjų
ir skleidėjų
informacinės
sistemos sukūrimas.
Užduotis siejasi su
SPPP vykdymu.

duomenų viešo
paskelbimo tvarkos
aprašas.
75. Baigti įgyvendinti LRV Strateginių projektų portfelio Įgyvendintos visos
projektą „Visuomenės atsparumo informacinėms Strateginių projektų
grėsmėms kultūros srityse sistemos sukūrimas“.
portfelio projekto
„Visuomenės atsparumo
informacinėms grėsmėms
kultūros srityse sistemos
sukūrimas“ veiklos (100
proc.).
76. Parengti Metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos
programų transliavimo, retransliavimo, platinimo
internete, užsakomųjų visuomenės informavimo
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą
dydžio nustatymo tvarkos aprašą, siekiant nustatyti
išimtis visuomenės informavimo audiovizualinėmis
priemonėmis paslaugų teikimui, kai tenkinami tik
bendruomeniniai poreikiai, aprašo projektą.

77. Dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo
reikminių tyrimų projekto „Lietuvos žiniasklaidos
monopolijos ir konkurencinės aplinkos studija” veiklose
užtikrinant šio projekto užsakovo (Kultūros ministerijos)
iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.

Parengtas ir pagal VIRSIS
projekto įgyvendinimo
reikalavimus patikslintas
Metinės įmokos už radijo
ir (ar) televizijos programų
transliavimo,
retransliavimo, platinimo
internete, užsakomųjų
visuomenės informavimo
audiovizualinėmis
priemonėmis paslaugų
teikimo veiklą dydžio
nustatymo tvarkos
aprašas.

2020 m. IV ketv.

Deividas Velkas

2020 m. III ketv.

Vaida Vilkuotytė

Dalyvauta Lietuvos
2020 m. I–IV
Vaida Vilkuotytė
mokslo tarybos
ketv.
finansuojamo reikminių
tyrimų projekto „Lietuvos
žiniasklaidos monopolijos
ir konkurencinės aplinkos
studija” vykdymo veiklose
užtikrinant Kultūros
ministerijos iškeltų tikslų ir
uždavinių pasiekimą.
01-08-02-01-02 priemonė. Įgyvendinti visuomenės kritinio mąstymo, medijų ir informacinio raštingumo ugdymo iniciatyvas

VALDYMO SRITIES
VEIKLOS
PRIORITETAS:
Visuomenės
atsparumo
informacinėms
grėsmėms kultūros
srityse sistemos
sukūrimas
VALDYMO SRITIES
VEIKLOS
PRIORITETAS:
Visuomenės
atsparumo
informacinėms
grėsmėms kultūros
srityse sistemos
sukūrimas
VEIKLA: Viešosios
informacijos rengėjų
ir skleidėjų
informacinės
sistemos sukūrimas.
Užduotis siejasi su
SPPP vykdymu
KM 2019-2020 m.
tyrimų planas

78. Remti ir (ar) įgyvendinti visuomenės atsparumo, Tinkamai ir laiku atliktos
kritinio mąstymo, medijų ir informacinio raštingumo su visuomenės
iniciatyvas.
atsparumo, kritinio
mąstymo, medijų ir
informacinio raštingumo
ugdymo iniciatyvomis
susijusios užduotys.

79. Užtikrinti Žiniasklaidos priemonių naudojimo
raštingumo pokyčio tyrimo atlikimą: organizuoti viešųjų
pirkimų procedūras, sutarčių pasirašymą, koordinuoti
tyrimo atlikimo eigą, terminus, teikti pastabas ir siūlymus
dėl tyrimo turinio ir tyrimo atlikimo organizacinių
klausimų.

Atliktas Žiniasklaidos
priemonių naudojimo
raštingumo pokyčio
tyrimas.

80. Organizuoti pavaldžių KM įstaigų mokymus Suorganizuoti pavaldžių
strateginės komunikacijos, vidaus komunikacijos, kovos KM įstaigų mokymai
su dezinformacija, medijų raštingumo ir kt. klausimais.
strateginės
komunikacijos, kovos su
dezinformacija, medijų
raštingumo ir kitais

2020 m. I–IV
ketv.

Vaida Vilkuotytė

2020 m. IV ketv.

Vaida Vilkuotytė

2020 m. IV ketv.

Vaida Vilkuotytė

VALDYMO SRITIES
VEIKLOS
PRIORITETAS:
Visuomenės
atsparumo
informacinėms
grėsmėms kultūros
srityse sistemos
sukūrimas
VEIKLA: Visuomenės
medijų ir
informacinio
raštingumo gebėjimų
ugdymas
VALDYMO SRITIES
VEIKLOS
PRIORITETAS:
Visuomenės
atsparumo
informacinėms
grėsmėms kultūros
srityse sistemos
sukūrimas
VEIKLA: Prioritetinių
žiniasklaidos
paramos sričių
nustatymas ir
paramos sąlygų
sukūrimas.
Užduotis siejasi su
SPPP vykdymu.
KM 2019-2020 m.
tyrimų planas
VALDYMO SRITIES
VEIKLOS
PRIORITETAS:
Visuomenės
atsparumo
informacinėms

klausimais.
81. Įgyvendinti atnaujinto KM Medijų ir informacinio Surengtos 4 diskusijos ir
raštingumo kampanijos veiklų planą, kuris skirtas seminarai Medijų ir
visuomenės medijų ir informacinio raštingumo ugdymui. informacinio raštingumo
kampanijos rėmuose.

2020 m. II–IV
ketv.

Deimantė Tamutytė

82. Parengti užsienio žiniasklaidos statistines ir grėsmių
analizes, atsižvelgiant į Lietuvos įvaizdžio strateginės
tarybos nustatytą 13 tikslinių šalių sąrašą (Latvija, Estija,
Vokietija, Jungtinė Karalystė, Lenkija, Izraelis, Prancūzija,
Švedija, Norvegija, Danija, Rusija, Baltarusija, Italija).

2020 m. I–IV
ketv.

Deimantė Tamutytė

Parengta 10 kokybinių
užsienio žiniasklaidos
statistinių ir grėsmių
analizių.

grėsmėms kultūros
srityse sistemos
sukūrimas
VEIKLA: Visuomenės
medijų ir
informacinio
raštingumo gebėjimų
ugdymas.
Užduotis siejasi su
SPPP vykdymu.

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
83. Koordinuoti LR Prezidento 2020 m. sausio 20 d. Parengtos ir patvirtintos
2020 m. I–III
Vida Gražienė,
VALDYMO SRITIES
dekretu Nr. IK-186 sudarytos valstybės švenčių dienų 3 valstybinių švenčių
ketv.
Ona Šaltytė,
VEIKLOS
minėjimo organizavimo komisijos veiklą ir užtikrinti (Vasario 16-oji - Lietuvos
Birutė Kazlauskienė,
PRIORITETAS:
Valstybės švenčių minėjimų koordinavimą, švenčių valstybės atkūrimo diena;
Vilija Vyšniauskienė
Kūrybingos
kultūrinės programos parengimą ir įgyvendinimą, Liepos 6-oji, Valstybės
asmenybės ugdymas
ypatingą dėmesį skiriant kovo 11-osios Lietuvos (Lietuvos karaliaus
kultūros ir meno
Nepriklausomybės atkūrimo 30-ųjų metinių minėjimo Mindaugo karūnavimo ir
priemonėmis, kuriant
specialios programos parengimui ir įgyvendinimui.
Tautiškos giesmės) diena,
darnią pilietinę
Kovo 11-oji, Lietuvos
visuomenę
Nepriklausomybės
VEIKLA: Lietuvai
atkūrimo diena)
reikšmingų įvykių ir
programos,
reiškinių
suorganizuotas Lietuvos
paminėjimas
kultūros centrų
(Lietuvos
konkursas.
Nepriklausomybės
atkūrimo 30-metis)
84. Parengti Lietuvos atmintinų dienų minėjimo Parengtos ir patvirtintos
2020 m. I–IV
Vilija Vyšniauskienė,
programas ir koordinuoti jų įgyvendinimą.
5 atmintinų dienų (Sausio
ketv.
Ona Šaltytė
1-oji, Lietuvos vėliavos
diena; Sausio 13-oji,
Laisvės gynėjų diena;
Birželio 14-oji, Gedulo ir
Vilties diena; Rugpjūčio 2
d. – Romų genocido

85. Užtikrinti Valstybinių jubiliejų ir kitų sukakčių
minėjimo koncepcijos (patvirtintos LR kultūros ministro
2018 m. vasario 1 d. Nr. ĮV-164), kitų valstybinės
reikšmės istorinės kultūrinės atminties programų
įgyvendinimą.

86. Koordinuoti LR Seimo paskelbtų ir KM
kompetencijos sričiai priskirtų 2020-ųjų minėtinų metų
programų įgyvendinimą bei dalyvauti kitų institucijų
koordinuojamų minėtinų metų programų įgyvendinime.

diena, Rugsėjo 23oji, Lietuvos žydų
genocido aukų
pagerbimo diena)
minėjimo programos.
Koordinuotos ir
įgyvendintos 3 Lietuvos
rašytojų (Poeto Pauliaus
Širvio 100-mečiui, Poeto
Henriko Nagio 100mečiui, Julijai
Beneševičiūtei
Žymantienei Žemaitei
175-osioms) metinėms
skirtos paminėjimo
programų priemonės.
Koordinuotos ir
įgyvendintos 4 minėtinų
metų programos (Seimo
100-mečio metai,
UNESCO Pasaulio paveldo
Lietuvoje metai,
Tautodailės metai, Čiunės
Sugiharos metai),
įgyvendintos kitų
institucijų koordinuojamų
minėtinų metų programų
5 priemonės (minint
Eugenijos Šimkūnaitės
metus, Ateitininkų metus,
Šventojo Jono Pauliaus II
metus, Mokyklų
bendruomenių metus,
Vaikų emocinės gerovės
metus).

2020 m. I–IV
ketv.

Vida Gražienė,
Ona Šaltytė,
Giedrė Beniušytė

2020 m. I–IV
ketv.

Vida Gražienė,
Ona Šaltytė,
Gintarė Zajankauskaitė,
Birutė Kazlauskienė,
Vilija Vyšniauskienė

VALDYMO SRITIES
VEIKLOS
PRIORITETAS:
Kūrybingos
asmenybės ugdymas
kultūros ir meno
priemonėmis, kuriant
darnią pilietinę
visuomenę
VEIKLA: Lietuvai
reikšmingų įvykių ir
reiškinių
paminėjimas
(UNESCO Pasaulio
paveldo Lietuvoje,
Tautodailės metai)

87. Įgyvendinti UNESCO ir LR Seimo paskelbtų Vilniaus 100 proc. užtikrintas KM
Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų bei LRV 2019-07- kompetencijai priskirtų
24 nutarimu Nr. 786 patvirtinto minėjimo plano priemonių įgyvendinimas.
priemones.

88. Atnaujinti Valstybinių jubiliejų ir kitų sukakčių
minėjimo koncepciją (patvirtintą LR kultūros ministro
2018-02-01 įsakymu Nr. ĮV-164).
89. Parengti reikalingus teisės aktus bei programas,
užtikrinančius LRS paskelbtų minėtinų 2021 m. metų
įgyvendinimą.

90. Pagal kompetenciją užtikrinti LR Seimo Lituanistikos
tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos parengtos
metinės programos įgyvendinimą.

91. Užtikrinti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų
atminimo įamžinimo programos, vadovaujantis LR
Vyriausybės 2005-03-21 d. nutarimu
Nr. 340
įgyvendinimą, koordinuoti ir administruoti Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signatarų atminimo įamžinimo
komisijos patvirtintos kultūros ministro 2019-07-01

Atnaujinta koncepcija
patvirtinta LR kultūros
ministro įsakymu.
Parengtas 1 minėtinų
metų (Lietuvos totorių
istorijos ir kultūros)
priemonių planas,
parengta 1 kultūrinė
priemonė M.
Gimbutienės metams.
Priimti reikiami Kultūros
ministerijos sprendimai
dėl programos
įgyvendinimo ir
įgyvendintos numatytos
programos priemonės
100 proc.
Išleisti 2 Signatarų
atminimą įamžinantys
leidiniai.

2020 m. I–IV
ketv.

Vilija Vyšniauskienė,
Vida Gražienė

2020 m. IV ketv.

Birutė Kazlauskienė,
Vida Gražienė,
Vilija Vyšniauskienė
Birutė Kazlauskienė,
Vida Gražienė,
Giedrė Beniušytė,
Vilija Vyšniauskienė

2020 I–IV ketv.

2020 m. I–IV
ketv.

Giedrė Beniušytė,
Ona Šaltytė

2020 m. III–IV
ketv.

Giedrė Beniušytė

VALDYMO SRITIES
VEIKLOS
PRIORITETAS:
Kūrybingos
asmenybės ugdymas
kultūros ir meno
priemonėmis, kuriant
darnią pilietinę
visuomenę
VEIKLA: Lietuvai
reikšmingų įvykių ir
reiškinių
paminėjimas
(Vilniaus Gaono ir
Lietuvos žydų
istorijos)

įsakymu Nr. ĮV-455 darbą.
92. Užtikrinti reikiamų sprendimų priėmimą dėl žymių
Lietuvos visuomenės veikėjų ir pagal LR įstatymus
valstybės lėšomis laidojamų asmenų laidojimo išlaidų
kompensavimą (užtikrinti visų pagrįstų prašymų dėl
laidojimo
išlaidų
kompensavimo
nagrinėjimą,
sprendimų parengimą ir jų priėmimą).
93. Siekiant išanalizuoti ugdymo kultūra ir menu
formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijose,
kultūros įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose
teikiamas galimybes, organizuoti kultūrinės edukacijos
tyrimo atlikimą.
94. Užtikrinti Kultūrinės edukacijos tarybos veiklą,
koordinuoti Kultūros paso programos įgyvendinimą,
organizuoti premijų skyrimą kultūros edukatorius
siekiant stiprinti kultūrinę edukaciją.

Išmokėtos
kompensacijos 100 proc.
gautų pagrįstų prašymų
dėl laidojimo išlaidų
kompensavimo.

2020 m. I–IV
ketv.

Giedrė Beniušytė

Atliktas tyrimas,
pateiktos
rekomendacijos.

2020 II–IV ketv.

Gintarė Zajankauskaitė, KM 2019-2020 m.
Vida Gražienė
tyrimų planas

100 proc. įvykdyta
Kultūros paso programa,
atrinktos ir skirtos
premijos kultūros
edukatoriams.

2020 I–IV ketv.

Gintarė Zajankauskaitė

2020 I–IV ketv.

Birutė Kazlauskienė

95. Koordinuoti Tautinių bendruomenių istorijos 100 proc. įgyvendintos
Lietuvoje reprezentavimo koncepcijos kultūros srityje kultūros srities
įgyvendinimą.
priemonės.

VALDYMO SRITIES
VEIKLOS
PRIORITETAS:
Kūrybingos
asmenybės ugdymas
kultūros ir meno
priemonėmis, kuriant
darnią pilietinę
visuomenę
VEIKLA: Kultūros
paso tęstinumo
užtikrinimas
LRV PĮP VEIKSMAS:
2.1.4.6.
Tradicinių tautinių
bendruomenių
kultūrinės ir
kūrybinės veiklos, jos
sklaidos per
regioninius centrus
savivaldybėse ir
šalies kultūros įstaigų
paslaugų
infrastruktūrą
įgyvendinimas

96. Koordinuoti Lietuvos Respublikos Tautinių mažumų Įstatymo projektas
įstatymo projekto parengimą.
pateiktas LRV.

2020 m. III–IV
ketv.

Birutė Kazlauskienė

LRV PĮP VEIKSMAS:
2.4.1.3.
Sąlygų ir teisinės
bazės tobulinimas
97. Atlikti Lietuvos Respublikos Tautinių mažumų Įstatymo projektas
2020 m. III ketv. Ieva Joniškytė
plėtojant tautinių
įstatymo projekto teisinę ekspertizę
pateiktas LRV.
mažumų tautinį,
kultūrinį, kalbinį ir
religinį tapatumą.
Teisėkūros iniciatyva.
01-08-03-01-02 priemonė. Vykdyti rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimą, laidojimo vietų įamžinimą
98. Parengti dotacijos sutartis su Šilutės rajono Parengtos ir pasirašytos 2 2020 m. II ketv. Romanas Senapėdis
savivaldybės administracija dėl Macikų lagerio kalinių, dotacijų sutartys.
užkastų Armalėnų kaime, palaikų perkėlimo, laidojimo
vietos įamžinimo ir Šiaulių miesto savivaldybės
administracija dėl Lietuvos kariuomenės karinių oro
pajėgų aviacijos bazės teritorijoje Zokniuose aptiktų
palaikų perkėlimo, laidojimo vietos įamžinimo.
01-08-03-01-03 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)
99. Koordinuoti patvirtinto Valstybinės kalbos politikos KM numatytos priemonės
2020 m. I–IV
Giedrė Beniušytė
2019–2022 metų gairių įgyvendinimo priemonių plano įgyvendintos 100 proc.
ketv.
pagal KM numatytas priemones 2020 m. įgyvendinimą.
01-08-03-02 uždavinys. Stiprinti regionų savitumą, bendruomeniškumą, kūrybiškumą, kultūros sklaidą ir kultūrinį verslumą
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)
100. Suderinti ir pateikti kultūros ministrui tvirtinti Patvirtinta Nematerialaus 2020 m. IV ketv.
Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado kultūros paveldo vertybių
nuostatų naujos redakcijos projektą.
sąvado nuostatų nauja
redakcija.
01-08-03-02-02 priemonė. Užtikrinti Dainų švenčių tradicijos tęstinumą
(šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo Lietuvos nacionalinis kultūros centras)
101. Suderinti su suinteresuotom institucijom Dainų Suderintas su
2020 m. II ketv.
švenčių įstatymo naujos redakcijos projektą ir pateikti jį suinteresuotom
LRV.
institucijom naujos
redakcijos įstatymo
projektas pateiktas LRV.

Irena Kezienė

Irena Kezienė

Teisėkūros iniciatyva

102. Atlikti Dainų švenčių įstatymo Nr. X-1334 pakeitimo Įstatymo projektas
įstatymo projekto teisinę ekspertizę
pateiktas LRV.

2020 m. II ketv.

103. Organizuoti 2019 metų Nacionalinės Jono Įteikta 2019 metų
2020 m. I–IV
Basanavičiaus premijos įteikimą (I ketv.) ir 2020 metų Nacionalinė Jono
ketv.
Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos paskyrimą.
Basanavičiaus premija ir
paskirta 2020 metų
Nacionalinė Jono
Basanavičiaus premija.
01-08-03-02-03 priemonė. Vykdyti projektą „Lietuvos kultūros sostinė“
104. Užtikrinti projektų Lietuvos kultūros sostinė ir Parengti reikalingi teisės
2020 m. I–IV
Mažosios Lietuvos kultūros sostinės įgyvendinimą bei aktai dėl finansavimo
ketv.
informacinę sklaidą apie juos.
skyrimo, paviešintos
renginių programos.
01-08-03-02-04 priemonė. Remti Lietuvos tradicinės kultūros puoselėjimo iniciatyvas užsienyje
(šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo Lietuvos nacionalinis kultūros centras)
105. Koordinuoti
metodinės
pagalbos lietuvių Surengti renginiai ir
2020 m. I–IV
bendruomenėms užsienyje teikimą,
dainų švenčių susitikimai kaimyninėse
ketv.
tradicijų palaikymą ir lietuvių tradicinės kultūros valstybėse esančiose
užsienyje
esančioms
lietuvių
bendruomenėms lietuvių bendruomenėse.
pristatymą.

Sigutė Pučienė
Irena Kezienė

Birutė Kazlauskienė

Irena Kezienė

01-08-03-02-05 priemonė. Įgyvendinti Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo kultūros programą.
106. Užtikrinti savalaikį Europos ekonominės erdvės Paskelbti kvietimai teikti
2020 m. I-IV
Rimantė Dėringytė
(EEE) finansinio mechanizmo kultūros programos paraiškas ir atrinkti
ketv.
(Programa)
įgyvendinimą: koordinuoti kvietimų projektai.
paskelbimo ir projektų atrankos derinimo veiklas.
107. Koordinuoti Programos dvišalio bendradarbiavimo Koordinuota ne mažiau 4
2020 m. I-IV
Rimantė Dėringytė
veiklas: konsultacijos Programos operatoriams dėl dvišalio
ketv.
dvišalio bendradarbiavimo veiklų ir dalyvavimas šių bendradarbiavimo veiklų
veiklų įgyvendinime.
per metus.
108. Koordinuoti Programos viešinimą: pranešimų apie Įgyvendinta mažiau 8
2020 m. I-IV
Rimantė Dėringytė
Programą parengimas ir skelbimas KM el. svetainėje ir viešinimo veiklų, iš kurių
ketv.
facebook paskyroje, kitų viešinimo veiklų organizavimas bent 5 pranešimai
ir konsultacijų Programos operatoriui užtikrinant spaudai apie Programos
Programos sklaidą teikimas.
įgyvendinimo eigą ir kitą
aktualią informaciją
pareiškėjams bei kitoms
interesų grupėms.

109. Koordinuoti veiklas, susijusias su Programos
tiesioginio finansavimo projektu FIXUS, skirtu skatinti
kultūros paveldo savininkų ir prižiūrėtojų įgūdžių
gerinimui, užtikrinant palankias jų įgyvendinimo sąlygas:
organizuoti konsultacijas su Programos koordinavimo
komitetu
KM,
teikti
konsultacijas
projektų
įgyvendintojams.

Surengtos ne mažiau kaip
3 konsultacijos su
bendradarbiavimo
komitetu per metus, ne
mažiau kaip 4
konsultacijos su Projekto
vykdytojais.

2020 m. I-IV
ketv.

Rimantė Dėringytė

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 formavimo ir įgyvendinimo efektyvumą bei veiksmingumą
01-08-04-01-01 priemonė. Užtikrinti kultūros paveldo apsaugos planavimo, priežiūros ir kontrolės administravimą, tobulinti nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos teisinį reglamentavimą
(šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos)
110. Dalyvauti rengiant ir koordinuoti Kultūros paveldo Patvirtinta Kultūros
2020 m. II–III
Kristina Krikštaponienė VALDYMO SRITIES
išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos paveldo išsaugojimo ir
ketv.
VEIKLOS
parengimą.
aktualizavimo politikos
PRIORITETAS:
koncepcija.
Kultūros vaidmens
valstybės politikoje
111. Dalyvauti rengiant ir koordinuoti Kultūros paveldo Parengtas Kultūros
2020 m. III–IV
Kristina
įtvirtinimas
išsaugojimo ir aktualizavimo politikos veiksmų plano paveldo išsaugojimo ir
ketv.
Krikštaponienė,
VEIKLA: Kultūros
projekto parengimą.
aktualizavimo politikos
Rasa Trapikienė,
paveldo išsaugojimo
veiksmų plano projektas.
Gintaras Džiovėnas
ir aktualizavimo
politikos koncepcijos
parengimas ir
patvirtinimas
112.
Parengti
kultūros
paveldo
apsaugą Parengtas kultūros
2020 m. III ketv. Rasa Trapikienė
reglamentuojančių teisės aktų konsolidavimo projektą.
paveldo apsaugą
reglamentuojančių teisės
aktų konsolidavimo
projektas.
113. Vykdyti Kultūros paveldo departamento Pakeistas Nekilnojamųjų
2020 m. II ketv. Rasa Trapikienė
institucinės pertvarkos priemonių kontrolę.
ir kilnojamųjų kultūros
vertybių išsaugojimo
darbų finansavimo
tvarkos aprašas,
atskiriant Kultūros
paveldo departamento ir
Kultūros infrastruktūros
centro veiklas.

114. Patikslinti Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo,
konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašą (nauja
redakcija).
115. Patikslinti Restauravimo tarybos nuostatus (nauja
redakcija).

Patvirtintas tvarkos
aprašas (nauja redakcija).

2020 m. II ketv.

Romanas Senapėdis,
Kristina Krikštaponienė

Patvirtinti Restauravimo
tarybos nuostatai (nauja
redakcija).

2020 m. II ketv.

Romanas Senapėdis,
Kristina Krikštaponienė

tvarkybos Patvirtintas Archeologinio
paveldo tvarkybos
reglamentas (nauja
redakcija).
117. Parengti LRV 2015-06-26 nutarimo Nr. 670 „Dėl Parengtas LRV nutarimo
licencijų prekiauti antikvariniais daiktais išdavimo pakeitimo projektas.
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
118. Patikslinti Nekilnojamojo kultūros paveldo Patvirtintos taisyklės
inventorizavimo taisykles (nauja redakcija).
(nauja redakcija).

2020 m. II ketv.

Romanas Senapėdis

2020 m. II ketv.

Romanas Senapėdis

2020 m. II ketv.

Romanas Senapėdis,
Rasa Trapikienė

119. Dalyvauti įgyvendinat LR specialiųjų tyrimų
tarnybos atliktos korupcijos rizikos analizėje Kultūros
paveldo departamentui prie KM ginant viešąjį interesą ir
nustatant jo pažeidimus nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos srityse, pateiktus pasiūlymus.

2020 m. I ketv.

Gintaras Džiovėnas

2020 m. IV ketv.

Gintaras Džiovėnas

2020 m. I ketv.

Gintaras Džiovėnas

2020 m. I ketv.

Sigutė Pučienė

116. Patikslinti Archeologinio
reglamentą (nauja redakcija).

paveldo

1. Kartu su kultūros
ministro įsakymu
sudaryta darbo grupe
parengti atsakymų į LR
specialiųjų tyrimų
tarnybos išvadoje dėl
korupcijos rizikos analizės
Kultūros paveldo
departamentui ginant
viešąjį interesą ir
nustatant jo pažeidimus
nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos srityje
keliamus klausimus
projektai.
2. Pagal kompetenciją
įgyvendinti LR specialiųjų
tyrimų tarnybos pateiki
pasiūlymai.
120. Parengti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų Parengtas įstatymo
įstatymo Nr. XIII-2166 pakeitimo įstatymo projektą.
pakeitimo projektas.
121. Atlikti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų Įstatymo projektas
įstatymo Nr. XIII-2166 pakeitimo įstatymo projekto pateiktas LRV.

Teisėkūros iniciatyva

teisinę ekspertizę.
122. Parengti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo Nr. I-733 pakeitimo įstatymo projektą.
123. Parengti ir pateikti kultūros ministrui tvirtinti
Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos
kriterijų aprašo pakeitimo projektą.

Parengtas įstatymo
pakeitimo projektas.
Patvirtintas
Nekilnojamųjų kultūros
vertybių vertinimo ir
atrankos kriterijų aprašas.
124. Parengti ir pateiktas tvirtinti LRV 2005 m. rugsėjo Parengtas ir pateiktas
29 d. nutarimo Nr. 1053 „Dėl Kultūros vertybių registro Vyriausybės nutarimo
įsteigimo ir Kultūros vertybių registro nuostatų pakeitimo projektas.
patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

2020 m. IV ketv.

Gintaras Džiovėnas

2020 m. II ketv.

Gintaras Džiovėnas

2020 m. IV ketv

Lukas Straševičius

125. Parengti ir kultūros ministro įsakymu patvirtinti Patvirtinti Mokslinės
Mokslinės archeologijos komisijos nuostatus.
archeologijos komisijos
nuostatai.
126. Parengti ir kultūros ministro įsakymu patvirtinti Patvirtintas Leidimų
Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos atlikti archeologinius
aprašą.
tyrimus išdavimo tvarkos
aprašas.
127. Patikslinti Nekilnojamojo kultūros paveldo Patvirtinti Nekilnojamojo
apsaugos specialistų atestavimo komisijos nuostatus.
kultūros paveldo
apsaugos specialistų
atestavimo komisijos
nuostatai (nauja
redakcija).
128. Koordinuoti 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parengtas ir LINESIS
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/880 dėl paskelbtas 2019 m.
kultūros vertybių įvežimo ir importo įgyvendinimo balandžio 17 d. Europos
veiksmų Lietuvoje plano parengimą.
Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES)
2019/880 dėl kultūros
vertybių įvežimo ir
importo įgyvendinimo
Lietuvoje planas.

2020 m. II ketv.

Neringa Dargytė

2020 m. II ketv.

Neringa Dargytė

2020 m. II ketv.

Neringa Dargytė

2020 m. III ketv.

Neringa Dargytė

129. Parengti ir pateikti Europos Komisijai periodinę Parengta ir Europos
2020 m. IV ketv. Neringa Dargytė
ataskaitą apie 2014 m. gegužės 15 d. Europos Komisijai pateikta
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/60/ES dėl periodinė ataskaita.
neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros
objektų grąžinimo, kuria iš dalies keičiamas
Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, įgyvendinimą.
01-08-04-01-02 priemonė. Tirti ir kaupti duomenis apie kultūros paveldą, rengti apskaitos dokumentus
(šią priemonę per metinį veiklos planą vykdo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos)
01-08-04-02 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
(šią priemonę per metinį veiklos planą vykdo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos)
01-08-04-02-02 priemonė. Aktualizuoti kultūros paveldo objektus
130. Analizuoti ir teikti informaciją apie planuojamas Parengtos 4 ataskaitos.
2020 m. I–IV
Rasa Pajarskienė
išmokėti lėšas pagal veiksmų programos 5 ir 7 prioritetų
ketv.
projektams įgyvendinančiai institucijai.
131. Parengti ES SF Veiksmų programos 5 ir 7 prioriteto Užtikrintas lėšų
priemonių asignavimų plano sąmatų lėšų perkėlimus.
pakankamumas vykdant
periodinę mėnesinę
sąmatos kontrolę VBAMS
pagal formą FIN-27.
01-08-04-02-03 priemonė. Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus
132. Užtikrinti 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų 1. Panaudota ne mažiau
regioninių priemonių 2020 m. lėšų panaudojimą, atlikti 80 proc. 2020 m.
efektyvią projektų įgyvendinimo kontrolę pagal KM numatytų ES struktūrinių
kompetenciją.
fondų regioninių
priemonių lėšų.
2. Iš viso 10 (apskaičiuota
kaupiamuoju būdu)
objektų, kuriuose atlikti
tvarkybos darbai
(aktualizuotų kultūros
paveldo objektų).

2020 m. I–IV
ketv.

Rasa Pajarskienė

2020 m. I–IV
ketv.

Dainius Zukas

2020 m. I–IV
ketv.

Dainius Zukas

LRV PĮP VEIKSMAS:
2.4.1.3.
Kultūros paveldo
infrastruktūros
įveiklinimo ir
paslaugų sukūrimas
bei įgyvendinimas,
pritaikant
visuomenės ir
regionų reikmėms
pagal tvarios plėtros

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

Panaudota ne mažiau 90
proc. 2020 m. numatytų
ES struktūrinių fondų lėšų
kompleksiniams
projektams regioninėse
priemonėse finansuoti.

2020 m. I–IV
ketv.

Dainius Zukas

LRV PĮP VEIKSMAS:
2.4.1.1.
Lietuvos kultūros
paslaugų
infrastruktūros
modernizavimas
regionuose, taikant
kompleksinį
finansavimą
01-08-04-02-04 priemonė. Užtikrinti Kultūros ministerijos įsteigtų saugomų vietovių direkcijų veiklą, vykdyti jų priežiūrą, stebėseną, tobulinti teisinį
reglamentavimą
(šią priemonę taip pat per metinius veiklos planus vykdo Kultūros ministerijos įsteigtos saugomų vietovių direkcijos)
134. Parengti ir pateiktas LRV tvirtinti LRV nutarimo Parengtas ir pateiktas
2020 m. I ketv. Gintaras Džiovėnas
projektą „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko LRV nutarimo projektas.
planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) rengimo
pradžios ir planavimo tikslų“.
135. Parengti ir pateikti LRV tvirtinti LRV nutarimo „Dėl Parengtas ir pateiktas
2020 m. III ketv. Gintaras Džiovėnas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 4 LRV nutarimo projektas
d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio (nauja redakcija).
parko nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (nauja
redakcija) projektą.
136. Bendradarbiaujant su saugomų teritorijų Parengtas vieningas
2020 m. I ketv. Gintaras Džiovėnas
VALDYMO SRITIES
direkcijomis parengti vieningo saugomų teritorijų saugomų teritorijų
VEIKLOS
direkcijų pagrindinių veiklos vertinimo kriterijų rinkinį.
direkcijų pagrindinių
PRIORITETAS:
veiklos vertinimo kriterijų
Kultūros vaidmens
rinkinys.
valstybės politikoje
įtvirtinimas
VEIKLA: Vieningo
veiklos vertinimo
kriterijų rinkinio
taikymas valdymo
srities įstaigose
01-08-04-02-05 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)
137. Koordinuoti nutarimo dėl Archyvų metų minėjimo Parengtas ir LRV
2020 m. I–II
Rūta Pileckaitė2021 metais plano patvirtinimo projekto derinimą ir nutarimu patvirtintas
ketv.
Vasilienė
pateikimą LRV.
Archyvų metų minėjimo
2021 metais planas.

138. Parengti, suderinti ir pateikti LRV nutarimo dėl Parengtas ir LRV
Archyvų metų minėjimo 2021 metais plano patvirtinimo nutarimu patvirtintas
projektą.
Archyvų metų minėjimo
2021 metais planas.

2020 m. I–II
ketv.

Vilija Motiekienė

139. Atsižvelgiant į nustatytą valstybinės archyvų
sistemos įstaigų veiklos vertinimo kriterijų rinkinį,
parengti šių įstaigų pagrindinės veiklos 2019 m.
rezultatų analizę ir ją pristatyti Archyvų tarybai.

Parengta valstybinės
archyvų sistemos įstaigų
pagrindinės veiklos 2019
m. rezultatų analizė.

2020 m. II ketv.

Vilija Motiekienė

140. Parengti ir pateikti suinteresuotoms institucijoms
derinti Dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimų
projektą, susijusį su EAIS vieta ir numatomomis
funkcijomis LR vidaus reikalų ministerijos kuriamoje
Bendroje dokumentų valdymo sistemoje.

Parengtas ir pateiktas
derinti suinteresuotoms
institucijoms įstatymo
pakeitimo projektas.

2020 m. IV ketv.

Vilija Motiekienė

141. Parengti ir pateikti EGMUS Lietuvos muziejų
statistikos suvestinę už 2019 metus bei ataskaitą apie
Lietuvos muziejų sistemą pagal naują EGMUS patvirtintą
formą.

Parengta ir EGMUS
pateikta Lietuvos muziejų
statistikos suvestinė už
2019 metus bei ataskaita
apie Lietuvos muziejų
sistemą.
Parengtas Kilnojamųjų
kultūros vertybių
restauratorių atestavimo
komisijos nuostatų
naujos redakcijos
projektas.
Parengtas 2014–2019 m.
išduotų kilnojamųjų
kultūros vertybių
restauratorių atestavimo
pažymėjimų sąrašas bei
reikiami duomenys
suvesti į Licencijų

2020 m. II ketv.

Laimis Mikelevičius

2020 m. III ketv.

Laimis Mikelevičius

2020 m. I–II
ketv.

Laimis Mikelevičius

142.
Parengti
Kilnojamųjų
kultūros
vertybių
restauratorių atestavimo komisijos nuostatų naujos
redakcijos projektą.

143.
Įgyvendinti
Duomenų
teikimo
Licencijų
informacinei sistemai sutarties (2019-11-26 Nr. VSR110) sąlygas ir į Licencijų informacinę sistemą suvesti
duomenis apie iki sutarties sudarymo išduotas licencijas
kilnojamųjų kultūros vertybių restauratoriams.

VALDYMO SRITIES
VEIKLOS
PRIORITETAS:
Kultūros vaidmens
valstybės politikoje
įtvirtinimas
VEIKLA: Vieningo
veiklos vertinimo
kriterijų rinkinio
taikymas valdymo
srities įstaigose

informacinę sistemą
144. Peržiūrėti ir suderinti 9 muziejų pateiktus
organizacinių
struktūrų
pakeitimo
projektus,
atsižvelgiant į LR kultūros ministro 2019 m. gruodžio 13
d. įsakymu Nr. ĮV-827 patvirtintas Muziejaus valdymo
tobulinimo gairių nuostatas.
145. Pagal kompetenciją peržiūrėti ir atnaujinti
Atlyginimo už istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę
turinčius radinius taisykles, patvirtintas LR kultūros
ministro 2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-377.

Peržiūrėti, įvertinti ir
suderinti 9 muziejų
pateikti organizacinių
struktūrų pakeitimo
projektai.
Patvirtintas Atlyginimo už
istorinę, kultūrinę ar
archeologinę vertę
turinčius radinius
taisyklių pakeitimo
projektas.
146. Peržiūrėti ir atnaujinti Muziejų plėtros strategines Parengtas ir patvirtintas
kryptis 2015-2020 metams, patvirtintas LR kultūros Muziejų plėtros
ministro 2015 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-247.
strateginių krypčių 20212026 metams projektas.
147. Peržiūrėti ir pagal kompetenciją parengti
Kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių muziejuose,
bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose apsaugos ir
evakavimo instrukcijos, patvirtintos LR kultūros ministro
2007 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. ĮV-500, pakeitimo
projektą.
148. Pagal kompetenciją teikti siūlymus rengiamiems
Ypatingai svarbių kultūros vertybių apsaugos
koncepcijos bei Kultūros vertybių pripažinimo ypatingai
svarbiomis tvarkos projektams, įgyvendinant Kultūros
politikos pagrindų įstatymo nuostatas.

Patvirtintas Kilnojamųjų
kultūros vertybių, esančių
muziejuose, bibliotekose,
archyvuose ir kulto
pastatuose apsaugos ir
evakavimo instrukcijos
pakeitimo projektas.
Pateikti ne mažiau kaip 4
siūlymai rengiamiems
Ypatingai svarbių kultūros
vertybių apsaugos
koncepcijai bei Kultūros
vertybių pripažinimo
ypatingai svarbiomis
tvarkos projektams.

2020 m. I–II
ketv.

Vaiva Lankelienė

2020 m. II ketv.

Vaiva Lankelienė

2020 m. IV ketv.

Vaiva Lankelienė

2020 m. IV ketv.

Vaiva Lankelienė

2020 m. I–IV
ketv.

Rūta PileckaitėVasilienė,
Vaiva Lankelienė

01-08-04-02-06 priemonė. Užtikrinti nemokamą muziejų nuolatinių ekspozicijų lankymą

VALDYMO SRITIES
VEIKLOS
PRIORITETAS:
Kultūros vaidmens
valstybės politikoje
įtvirtinimas
VEIKLA: Kultūros
politikos pagrindų
įstatymo nuostatų
įgyvendinimas

149. Organizuoti nemokamo lankymosi nacionalinių ir
respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas
įgyvendina KM, 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.)

2020 m. I–IV
ketv.

Laimis Mikelevičius

VALDYMO SRITIES
VEIKLOS
PRIORITETAS:
Kultūros paslaugų
prieinamumo ir
kokybės didinimas
VEIKLA: Nemokamo
muziejų lankymo
tęstinumas ir plėtra,
sudarant sąlygas
Šeimos kortelių
turėtojams lankytis
muziejuose
nemokamai
01-08-04-02-07 priemonė. Vykdyti kryptingą kultūros paveldo komunikaciją ir sklaidą, užtikrinant visuomenei kultūros paveldo pažinimą
(šią priemonę taip pat per metinį veiklos planą vykdo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos)
150. Koordinuoti Kultūros kelių Lietuvoje koncepcijos
Patvirtinta Kultūros kelių
2020 m. II ketv Lukas Straševičius
įgyvendinimą.
Lietuvoje sertifikavimo
tvarka.
151. Koordinuoti Europos paveldo ženklą Lietuvoje.

Parengta Europos
2020 m. I–II
Lukas Straševičius
paveldo ženklo 2020 m.
ketv.
stebėsenos ataskaita.
01-09 programa.
Kultūros rėmimo fondas
(šią 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
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

152. Parengti ir pateikti siūlymus dėl papildomo
valstybės biudžeto lėšų poreikio kultūros ir meno
darbuotojų darbo užmokesčio nuosekliam didinimui bei
užtikrinti susijusios analitinės medžiagos parengimą.

Parengti ir vadovybei
pateikti siūlymai dėl
papildomo valstybės
biudžeto lėšų poreikio
kultūros ir meno
darbuotojų darbo
užmokesčio nuosekliam
didinimui, 1 dokumentų
komplektas.

2020 m. II ketv.

Ieva Macijauskytė,
Veronika
Virganavičiūtė,
Daiva Baltranaitė

153. Parengti kultūros ministro valdymo sričių
derybinius prioritetus dėl 2021–2023 m. valstybės
biudžeto bei užtikrinti susijusios analitinės medžiagos
parengimą susitikimams su FM ir LRVK atstovais bei MP.

Parengta ir vadovybei
pateikta medžiaga
deryboms dėl kultūros
ministro valdymo sričių
2021–2023 m. valstybės
biudžeto, 1 dokumentų
komplektas.
1. Parengtas kultūros
ministro valdymo sričių
2021–2023 m. strateginio
veiklos plano projektas ir
pateiktas LRVK ir FM
nustatytais terminais (3
etapai), 3 vnt.
2. Parengtas Kultūros
ministerijos 2021 m.
biudžeto projektas ir
pateiktas FM nustatytais
terminais (3 etapai), 3
vnt.
Sudaryta kultūros
ministro valdymo sričių
įstaigų veiklos rezultatų
vertinimo komisija bei
nustatyta vertinimo
tvarka (ministro
įsakymu), 1 įsakymas

2020 m. II ketv.

Ieva Macijauskytė,
Veronika
Virganavičiūtė

2020 m. II–IV
ketv.

Vilma Važgienė,
Vaida Mizarienė,
Daiva Baltranaitė

2020 m. II–IV
ketv.

Veronika
Virganavičiūtė,
Dalia Babickaitė,
Rūta Baliukynaitė

2020 m. I ketv.

Ieva Macijauskytė,
Daiva Baltranaitė

154. Nustatytais terminais parengti kultūros ministro
valdymo sričių 2021–2023 m. strateginio veiklos plano
projektą, įskaitant KM 2021 m. valstybės biudžeto
projektą.

155. Koordinuoti Vieningo veiklos vertinimo kriterijų
rinkinio taikymo kultūros ministro valdymo sričių
įstaigose procesą, nustatant vertinimo kriterijų analizės
ir vertinimo tvarką.

VALDYMO SRITIES
VEIKLOS
PRIORITETAS:
Kultūros vaidmens
valstybės politikoje
įtvirtinimas
VEIKLA: Nuoseklus
kultūros ir meno
darbuotojų darbo
užmokesčio
didinimas

VALDYMO SRITIES
VEIKLOS
PRIORITETAS:
Kultūros vaidmens
valstybės politikoje
įtvirtinimas
VEIKLA: Vieningo

156. Parengti 2019 m. kultūros ministro valdymo sričių Parengta 2019 m.
įstaigų pasiektų rezultatų pagal Vieningą veiklos kultūros ministro
vertinimo kriterijų rinkinį suvestinę ataskaitą.
valdymo sričių įstaigų
pasiektų veiklos
vertinimo kriterijų
suvestinė ataskaita,
parengtos
rekomendacijos dėl
įstaigų veiklos ir valdymo
tobulinimo.

2020 m. I ketv.

157. Parengti KM 2019 m. veiklos ataskaitą ir Parengta KM 2019 m.
nustatytais terminais pateikti LRVK.
veiklos ataskaita ir
pateikta LRVK iki kovo 1
d., 1 vnt.
158. Parengti LRV programos įgyvendinimo plano Parengtos LRV programos
vykdymo ataskaitas ir pateikti į SIS nustatytais terminais. įgyvendinimo plano
vykdymo ataskaitos ir
pateiktos į SIS iki
kiekvieno mėn. 15 d., 10
vnt.
159. Parengti ir patvirtinti KM 2020 m. veiklos planą.
Patvirtintas KM 2020 m.
veiklos planas, 1
įsakymas.

2020 m. I ketv.

Daiva Baltranaitė,
Gražina
Lamanauskienė,
Laimis Mikelevičius,
Vaiva Lankelienė,
Vilija Motiekienė,
Irena Didžiulienė,
Indrė Šimeliūnė,
Elė Ona Vilkienė,
Janina Krušinskaitė,
Gintaras Džiovėnas,
Lukas Straševičius,
Irena Kezienė,
Giedrė Beniušytė,
Birutė Kazlauskienė
Daiva Parulskienė,
Vida Gražienė,
Gintarė,
Zajankauskaitė,
Svetlana Villand,
Rimvydas Dilba,
Rita Veniukevičienė,
Virginijus Varnaitis,
Dalia Babickaitė,
Justa Kalinauskienė
Vilma Važgienė

2020 m. I–IV
ketv.

Vilma Važgienė

2020 m. I ketv.

Vaida Mizarienė

veiklos vertinimo
kriterijų rinkinio
taikymas valdymo
srities įstaigose

160. Atnaujinti KM Finansų kontrolės taisykles.

Patvirtintos (nauja
redakcija) KM Finansų
kontrolės taisyklės, 1
įsakymas.
1. Naujai parengtame
NPP suformuluoti
kultūros tikslai,
uždaviniai, rodikliai,
numatytos jiems
įgyvendinti reikalingos
lėšos – Lietuvos kultūros
politikos strategijos
nuostatos sistemiškai
integruotos į NPP, 100
proc.
2. Parengtas kultūros
plėtros programos
projektas, 1 vnt.

2020 m. IV ketv.

Veronika
Virganavičiūtė

2020 m. I ketv.

Daiva Nazarovienė

2020 m. IV ketv.

3. Kultūros politikos
prioritetai integruoti į
kitų ministerijų
rengiamas plėtros
programas (EIM, ŠMSM,
SADM, SAM, VRM).
162. Užtikrinti Kultūros darbuotojų bendrųjų ir 1. Parengta programa.
specialiųjų kompetencijų (gebėjimų) tobulinimo
programos parengimą ir įgyvendinimą.
2. Parengta ir pateikta
paraiška finansuoti
programą ŠMSM
administruojamomis ES
lėšomis.

2020 m. IV ketv.

Daiva Nazarovienė,
Solveiga Žalandauskė,
Dovilė Maliauskienė,
Rimantė Gecevičienė
Daiva Nazarovienė,
Dovilė Maliauskienė,
Solveiga Žalandauskė,
Raminta Gecevičienė

163. Koordinuoti Kultūros ir meno įstaigų sistemos Patvirtintas kultūros ir
Lietuvoje ir tarpusavio sąsajų įgyvendinimo plano meno įstaigų sistemos
parengimą ir patvirtinimą
Lietuvoje ir tarpusavio
sąsajų įgyvendinimo

161. Koordinuoti KM dalyvavimą Nacionalinio pažangos
plano 2020–2030 m. (NPP) projekto rengime, jį
įgyvendinančių kultūros plėtros programų rengimą ir
dalyvaujant susijusių kitų politikos sričių plėtros
programų rengime integruoti kultūros politikos
prioritetus į kitų ministerijų rengiamas plėtros
programas.

2020 m. I ketv.

Daiva Nazarovienė

2020 m. III ketv.

Daiva Nazarovienė

2020 m. II ketv.

Raminta Gecevičienė,
Dovilė Maliauskienė

VALDYMO SRITIES
VEIKLOS
PRIORITETAS:
Kultūros vaidmens
valstybės politikoje
įtvirtinimas
VEIKLA: Lietuvos
kultūros politikos
strategijos nuostatų
įgyvendinimas

LRV PĮP VEIKSMAS:
2.3.8.1.
Kultūros darbuotojų
bendrųjų ir
specialiųjų
kompetencijų
(gebėjimų)
tobulinimo modelio
iniciavimas ir
įgyvendinimas
LRV PĮP VEIKSMAS:
2.3.7.2.
Kultūros ir meno
įstaigų sistemos

planas.

164. Koordinuoti „bazinio kultūros paslaugų rinkinio“ 1. Atliktas tyrimas,
apimties ir galimų pilotinių savivaldybių nustatymą.
nustatant „bazinio
kultūros paslaugų
rinkinio“ apimtį, galimus
įgyvendinimo būdus.

2020 m. IV ketv.

Daiva Nazarovienė,
Dovilė Maliauskienė

2020 m. IV ketv.

Daiva Nazarovienė,
Dovilė Maliauskienė

165. Koordinuoti KM dalyvavimą ES investicijų 2021– Rengiamoje ES investicijų
2027 m. Veiksmų programos rengime integruojant Veiksmų programoje
kultūros politikos prioritetus.
numatytos galimybės
finansuoti kultūros
veiklas ir įstaigas bei
organizacijas, siekiant
kitų politikos sričių tikslų
(EIM, ŠMSM, SADM,
SAM, VRM, AM).

2020 m. I–IV
ketv.

Daiva Nazarovienė,
Dovilė Maliauskienė

166. Koordinuoti Projektų valdymo principų diegimą KM Įdiegtas projektinio
(terminai ir rodikliai iš sutarties).
valdymo principų
paketas.
167. Koordinuoti KM dalyvavimą LR Bendrojo plano Pateikti siūlymai LR
sprendinių nustatymo etape.
Bendrojo plano
sprendiniams, kuriuose
numatytos galimybės
finansuoti kultūros
veiklas ir organizacijas,
išsaugoti kultūros
paveldą jį aktualizuojant,
1 kompl.

2020 m. IV ketv.

Raminta Gecevičienė

2020 m. IV ketv.

Dovilė Maliauskienė

2. Pateikti siūlymai dėl
galimų pilotinių
savivaldybių, 2 vnt.

Lietuvoje ir
tarpusavio sąsajų
įgyvendinimo plano
parengimas ir
patvirtinimas
VALDYMO SRITIES
VEIKLOS
PRIORITETAS:
Kultūros vaidmens
valstybės politikoje
įtvirtinimas
VEIKLA: Lietuvos
kultūros politikos
strategijos nuostatų
įgyvendinimas
VALDYMO SRITIES
VEIKLOS
PRIORITETAS:
Kultūros vaidmens
valstybės politikoje
įtvirtinimas
VEIKLA: Lietuvos
kultūros politikos
strategijos nuostatų
įgyvendinimas

VALDYMO SRITIES
VEIKLOS
PRIORITETAS:
Kultūros vaidmens
valstybės politikoje
įtvirtinimas
VEIKLA: Lietuvos
kultūros politikos
strategijos nuostatų
įgyvendinimas

168. Koordinuoti ir užtikrinti LR kultūros politikos Rengti teisės aktų
pagrindų įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektus
parengimą ir priėmimą.

2020 m. IV
ketv.

Virginijus Varnaitis

169. Peržiūrėti ir esant poreikiui pakeisti KM viešųjų Peržiūrėtas ir pagal
pirkimų organizavimo tvarkos aprašą, siekiant užtikrinti poreikį pakeistas tvarkos
ministerijos viešųjų pirkimų planavimo ir vykdymo aprašas.
proceso efektyvumą bei tvarkos aprašo atitiktį aktualiai
Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijai.

2020 m. II–IV
ketv.

Elmyra Vysockaja

170. Parengti LRV nutarimo dėl Radijo ir audiovizualinės
žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir
transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo
pakeitimo projektą.

2020 m. III–IV
ketv.

Elmyra Vysockaja

Su suinteresuotomis
institucijomis suderintas
tvarkos aprašo projektas
pateiktas LRV.

171. Atlikti LRV nutarimo dėl Radijo ir audiovizualinės Nutarimo projektas
žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir pateiktas LRV.
transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo
pakeitimo projekto teisinę ekspertizę.

2020 m. IV ketv.

Brigita Kosaitė

172. Įvertinti kultūros ministro valdymo srities viešojo Parengta ataskaita.
administravimo funkcijas vykdančių įstaigų naudojamas
transporto priemones ir parengti apibendrinančią
ataskaitą.
173. Įvertinti 2019 m. kultūros ministro valdymo sričių Parengta ataskaita.
įstaigų pasiektų bendrųjų funkcijų – turto valdymo –
rezultatus pagal Vieningą veiklos vertinimo kriterijų
rinkinį.

2020 m. IV ketv.

Justa Kalinauskienė

2020 m. I ketv.

Justa Kalinauskienė

VALDYMO SRITIES
VEIKLOS
PRIORITETAS:
Kultūros vaidmens
valstybės politikoje
įtvirtinimas
VEIKLA: Lietuvos
kultūros politikos
pagrindų įstatymo
nuostatų
įgyvendinimas

174. Peržiūrėti, įvertinti ir koreguoti KM naudojamų
dokumentų blankų atitikimą įstatymų nustatytiems
reikalavimams ir pateikti darbuotojams metodines
rekomendacijas.

Peržiūrėti ir koreguoti
pagrindiniai KM
naudojamų dokumentų
blankų pavyzdžiai.

2020 m. I–IV
ketv.

Vilma Žemaitienė

175. Užtikrinti KM koordinavimo veiksmų atlikimą, Parengta reikiama
vykdant buhalterinės apskaitos konsolidavimo NBFC metodinė informacija
sekantį etapą.
pavaldžioms įstaigoms
buhalterinių funkcijų
konsolidavimo
klausimais.
176. Užbaigti 2 vidaus auditus, pradėtus 2019 m. Pateikti pagal programą
(Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus veiklos, turto ir analizuotų veiklos sričių
personalo valdymo vertinimas, KM valdymo srities vidaus kontrolės
teatrų ir koncertinių įstaigų jungtinės veiklos vertinimai ir
vertinimas).
rekomendacijos dėl teisės
aktų ir kitų reikiamų
pokyčių.
177. Atlikti Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus veiklos, turto ir Pateikta atlikto vidaus
personalo valdymo vertinimo vidaus auditą.
audito ataskaita.

2020 m. III ketv.

Rusnė Rinkevičienė

2020 m. I ketv.

Snieguolė Giraitienė,
Laura Raulinaitienė,
Migla Surgailytė

2020 m. II ketv.

Janina Radavičienė

178. Atlikti KM valdymo srities muziejų statistinės Pateikta atlikto vidaus
apskaitos vertinimo vidaus auditą.
audito ataskaita.

2020 m. II ketv.

Saulius Gruodis

179. Atlikti Panevėžio apskrities Gabrielės PetkevičaitėsBitės viešosios bibliotekos viešųjų pirkimų vertinimo
vidaus auditą.
180. Atlikti Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios
bibliotekos veiklos ir turto valdymo vertinimo vidaus
auditą.
181. Atlikti Lietuvos „Aviacijos“ muziejaus apskaitos ir
turto valdymo vertinimo vidaus auditą.
182. Atlikti KM valdymo srities muziejų muziejinių
vertybių saugojimo (poreikių saugykloms) vertinimo
vidaus auditą.
183. Atlikti Žemaičių muziejaus ,,Alka“ veiklos, turto ir
personalo valdymo vertinimo vidaus auditą.

Pateikta atlikto vidaus
audito ataskaita.

2020 m. II ketv.

Laura Raulinaitienė

Pateikta atlikto vidaus
audito ataskaita.

2020 m. III ketv.

Snieguolė Giraitienė

Pateikta atlikto vidaus
audito ataskaita.
Pateikta atlikto vidaus
audito ataskaita.

2020 m. III ketv.

Migla Surgailytė

2020 m. IV ketv.

Laura Raulinaitiene

2020 m. IV ketv.

Saulius Gruodis

Pateikta atlikto vidaus
audito ataskaita.

184. Atlikti KM vykdomo nevalstybinių profesionalaus
scenos meno įstaigų veiklos dalinio finansavimo
vertinimo vidaus auditą.
185. Pradėti vidaus auditus Tautinių mažumų
departamente, Šiaulių dramos teatre, Nacionaliniame
muziejuje Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės valdovų
rūmuose.

Pateikta atlikto vidaus
audito ataskaita.

2020 m. IV ketv.

Migla Surgailytė

Atliktos pagal programą
numatytos patikros
procedūros įstaigose,
pradėtos rengti audito
ataskaitos.

2020 m. IV ketv.

Laura Raulinaitienė,
Snieguolė Giraitienė,
Janina Radavičienė

186. Dalyvauti Finansų ministerijos darbo grupėje dėl 1. Pateikta darbo grupei
valstybės nekilnojamojo turto ilgalaikių efektyvaus informacija
apie
valdymo gairių parengimo.
ministerijos
pavaldžių
įstaigų
valdomą
nekilnojamąjį
(ne
administracinės
paskirties) turtą.

2020 I–II ketv.

Nerijus Baranauskas

2. Pateiktos pavaldžioms
įstaigoms darbo grupės
patvirtintos užklausų
formos ir užtrikrintas
savalaikis duomenų
pateikimas.
187. Dalyvauti Vidaus reikalų ministerijos sudarytoje 1. Pateikta darbo grupei
Tarpinstitucinę darbo grupėje projekto „Tarnybinių dalyvaujančių projekte
administracinės paskirties automobilių parko valdymo ministerijos įstaigų
konsolidavimas“.
informacija apie
automobilius.

2020 I–II ketv.

Nerijus Baranauskas

2020 I–IV ketv.

Nerijus Baranauskas

2. Pateiktos darbo grupei
pastabos dėl Tarnybinių
administracinės paskirties
automobilių naudojimo
paskirties.

2020 I–IV ketv.

Nerijus Baranauskas

3. Ministerijos
automobiliuose įdiegta
telemetrinė įranga.

2020 I–IV ketv.

Nerijus Baranauskas

4. Užtikrintas savalaikis
pavaldžių įstaigų ir
ministerijos įgaliojimų
suteikimas Turto valdymo
ir ūkio departamentui
prie LR VRM
organizuojant ir atliekant
viešuosius pirkimus.
188. Atlikti ministerijos naudojamos dokumentų Atlikta ir pateikta analizė.
valdymo sistemos procesų analizę siekiant nustatyti
perteklinius reikalavimus dokumentų rengime, vizavime,
tvirtinime.
189. Organizuoti elektroninės informacijos saugos Parengti 1 mokymai.
supratimo mokymus naudotojams.

2020 I–IV ketv.

Nerijus Baranauskas

2020 II–IV ketv.

Nerijus Baranauskas

2020 II–IV ketv.

Mindaugas Bružas

190. Organizuoti kibernetinių incidentų imitavimo Parengtos pratybos ir
pratybas taip išbandant veiklos tęstinumo planus.
pateiktos išvados dėl
veiklos tobulinimo.

2020 II–IV ketv.

Mindaugas Bružas

191. Įvertinti KM ir kultūros ministro valdymo srities Parengta ataskaita ir
įstaigų valdomą nekilnojamąjį turtą, jo būtinumą pateikti pasiūlymai.
kultūros įstaigų funkcijoms vykdyti.

2020 IV ketv.

Vytautas Kančys

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, nuo 2020-04-01 vykdys ir Kultūros infrastruktūros centras)
192. Pradėti Lietuvos kultūros tarybos (toliau – LKT) 1. Atnaujinta LKT narių
2020 m. III–IV
Janina Krušinskaitė
narių susirinkimo narių rinkimų procedūras.
susirinkimo narių rinkimų
ketv.
tvarka.
2. Sudarytas LKT narių
susirinkimo narių rinkėjų
sąrašas.

2020 m. III–IV
ketv.

Janina Krušinskaitė

193. Parengti 2021 m. Kultūros rėmimo fondo (toliau – Patvirtintos 2021 m. KRF
KRF) lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires bei lėšomis finansuojamų
suderinti jas lydinčius dokumentus.
projektų teikimo gairės.

2020 m. II–III
ketv.

Janina Krušinskaitė

194. Koordinuoti valstybės skolintų lėšų skirtų kultūros Pagal poreikį rengiami
sektoriaus atsigavimui Covid-19 viruso sukeltos krizės teisės aktų projektai
laikotarpiu panaudojimą

2020 m. I–IV
ketv.

Janina Krušinskaitė

195. Parengti teisės aktų, susijusių su valstybės įmonės Parengti teisės aktų
2020 m. I ketv. Daiva Pilipavičienė
„Lietuvos paminklai“ pertvarka į biudžetinę įstaigą
projektai (3)
Kultūros infrastruktūros centrą, projektus.
02-07-01-01-03 priemonė. Atlikti kultūros srities tyrimus ir vertinimus
196. Informacija apie numatomus atlikti tyrimus
–
–
Daiva Baltranaitė
pateikiama prie atskirų priemonių pagal sritį.
Atliekant tyrimus bendradarbiaudama su Lietuvos
kultūros taryba, koordinuojami veiksmai identifikuojant
naujų tyrimų poreikį ar esamų tyrimų poreikio
tikslinimą.
02-07-01-01-04 priemonė. Administruoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, panaudojant techninę
paramą
197. Užbaigti 2014-2020 m. ES struktūrinių forndų lėšų Pasirašyta projektų
2020 m. I–II
Rimvydas Dilba
planavimą.
įgyvendinimo sutarčių už
ketv.
visas ES struktūrinių
fondų lėšas ((192 619 456
Eur).
198. Surinkti, išanalizuoti duomenis, parengti ir pateikti Parengta ir pateikta
2020 m. IV ketv. Rasa Pajarskienė
2007–2013 m. ES SF techninės paramos administravimo ataskaita.
projekto ataskaitą po projekto pabaigos.
199. Atlikti KM procedūrų aprašų pakeitimus,
atitinkančius aktualius teisės aktus, susijusius su ES
struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės
sistema.
200. Projektų taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais
išnagrinėti pareiškėjų ir (ar) projektų vykdytojų skundus
dėl įgyvendinančios institucijos veiksmų.

Atnaujinti KM procedūrų
aprašai.

2020 m. IV ketv.

Nerijus Mocevičius

Projektų taisyklėse
nustatyta tvarka ir
terminais išnagrinėti
pareiškėjų ir (ar) projektų
vykdytojų skundai dėl
įgyvendinančios
institucijos veiksmų.

2020 m. I–IV
ketv.

Nerijus Mocevičius

02-07-01-01-05 priemonė. Informuoti visuomenę ir pareiškėjus apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programos įgyvendinimą

201. Parengti ir pateikti informavimo projekto „Lietuvos Parengti ir pateikti
Respublikos kultūros ministerija – informavimas apie komunikacijos planai.
veiksmų programą“ komunikacijos planus.
202. Parengti ir pateikti prašymą dėl kampanijos Parengtas ir pateiktas
„Menas moka!“ įgyvendinimo paslaugų pirkimo.
prašymas.
203. Vykdyti KM techninės paramos
įgyvendinamos komunikacijos kampanijos
kultūra“ pirkimo procedūrų kontrolę.

lėšomis Parengta ir pasirašyta
„Aktuali komunikacijos
kampanijos „Aktuali
kultūra“ sutartis.
204. Parengti valstybės biudžeto programos, kurioje Parengtas ir pateiktas
numatytos lėšos 2014-2020 m. ES TP viešinimo ir asignavimų planas
informavimo projektui finansuoti, sąmatą, jų pakeitimus (sąmata).
bei ataskaitas apie jų įgyvendinimą.
205. Parengti ir pateikti informavimo projekto „Lietuvos 1. Pateikti ketvirtiniai
Respublikos kultūros ministerija - Informavimas apie „Informavimas apie
veiksmų programą“ komunikacijos planus.
veiksmų programą“
komunikacijos planai.

2020 m. I ketv.

Greta Bertauskaitė

2020 m. IV ketv.

Greta Bertauskaitė

2020 m. I–II
ketv.

2020 m. I ketv.

2020 m. II–IV
ketv.

Dainius Zukas

Rasa Pajarskienė

Greta Bertauskaitė

2. Pateiktas metinis
2020 m. IV ketv. Greta Bertauskaitė
„Informavimas apie
veiksmų programą“
komunikacijos planas.
206. Inicijuoti kampanijų „Menas moka!“, „Gyvenimas Parengtos ir pasirašytos 6
2020 m. II–IV
Greta Bertauskaitė
yra gražus 1“ ir „Gyvenimas yra gražus 2“ įsigijimą ir sutartys.
ketv.
siekti savalaikio procedūrų atlikimo.
02-07-01-01-06 priemonė. Įvertinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų poveikį nacionalinio kultūros prioriteto įgyvendinimui
207. Parengti ir pateikti FM projektų „Informavimas apie Parengta ir pateikta
2020 m. IV ketv. Rasa Pajarskienė
veiksmų programą“ ir „Veiksmų programos vertinimas“ ataskaita.
finansinės būklės ataskaitą apie ES SF panaudotas
techninės paramos lėšas.
02-07-01-02 uždavinys. Užtikrinti kultūros paslaugų infrastruktūros modernizavimą
02-07-01-02-01 priemonė. Modernizuoti kultūros infrastruktūrą
208. Užtikrinti KM 2020 m. SVP priemonės Užbaigta įgyvendinti 19
2020 m. I–IV
Rimvydas Dilba
„Modernizuoti
kultūros infrastruktūrą“
rodiklio projektų, finansuojamų iš
ketv.
įgyvendinimą.
ES struktūrinių fondų
lėšų.

209. Atlikti efektyvią KM ES lėšomis finansuojamų 2020 m. numatytų ES
projektų įgyvendinimo kontrolę pagal KM kompetenciją. struktūrinių fondų lėšų
tikslinis panaudojimas –
ne mažiau 80 proc.

2020 m. I–IV
ketv.

02-07-01-02-02 priemonė. Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą
210. Užtikrinti 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų Iš viso 26 (apskaičiuota
2020 m. I–IV
regioninių priemonių 2020 m. lėšų panaudojimą, atlikti kaupiamuoju būdu)
ketv.
efektyvią projektų įgyvendinimo kontrolę pagal KM modernizuotų
kompetenciją.
savivaldybių kultūros
infrastruktūros objektų.
02-07-01-02-03 priemonė. Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą
211. Surinkti duomenis apie valstybės kultūros įstaigų Surinkti, susisteminti ir
2020 m. I–IV
pastatų būklę ir investicijų poreikį pastatams atnaujinti apibendrinti duomenys
ketv.
(modernizuoti).
apie valstybės kultūros
įstaigų pastatų būklę ir
investicijų poreikį
pastatams atnaujinti
(modernizuoti).
212. Atlikti VIP ir turtui įsigyti 2020 m. valstybės kultūros 1. Panaudota ne mažiau
2020 m. I–IV
įstaigoms suplanuotų valstybės biudžeto lėšų naudojimo 97 proc. VIP ir turtui
ketv.
monitoringą.
įsigyti 2020 m. valstybės
kultūros įstaigoms
suplanuotų valstybės
biudžeto lėšų.
2. Sukurta ir/arba
2020 m. I–IV
renovuota 49 proc.
ketv.
kultūros infrastruktūros
dalies nuo renovuotinų
kultūros infrastruktūros
objektų, įtrauktų į
Kultūros ministerijos
finansuojamas programas
(kaupiamieji procentai).

Rimvydas Dilba

Dainius Zukas

Svetlana Villand

Svetlana Villand

Svetlana Villand

02-07-01-02-04 priemonė. Vykdyti savivaldybių kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą, atlikti savivaldybių kultūros įstaigų infrastruktūros
plėtros ir kitus prioritetinius darbus
213. Surinkti duomenis apie savivaldybių rajonų Surinkti ir excell formate
2020 m. I–III
Sigina Makauskienė
centruose esančių savivaldybių bibliotekų pastatų būklę, pateikti duomenys apie
ketv.
apie investicijų poreikį jiems atnaujinti (modernizuoti), savivaldybių bibliotekas.
papildant duomenimis apie bibliotekų veiklos rodiklius

214. vadovaujantis kultūros ministro nustatytais
kriterijais, gyventojų skaičiumi aptarnaujamame
mieste/regione.
215. Surinkti duomenis apie savivaldybių rajonų
centruose esančių savivaldybių kultūros centrų pastatų
būklę, apie investicijų poreikį jiems atnaujinti
(modernizuoti), papildant duomenimis apie kultūros
centrų veiklos rodiklius vadovaujantis kultūros ministro
nustatytais
kriterijais,
gyventojų
skaičiumi
aptarnaujamame mieste/regione.
216. Užtikrinti VIP ir turtui įsigyti 2019 m. savivaldybių
projektams suplanuotų lėšų panaudojimą, atlikti
efektyvią projektų įgyvendinimo kontrolę pagal KM
kompetenciją.

Surinkti ir excell formate
pateikti duomenys apie
savivaldybių kultūros
centrus.

2020 m. I–IV
ketv.

Sigina Makauskienė

Panaudota ne mažiau
kaip 97 proc. suplanuotų
lėšų.

2020 m. I–IV
ketv.

Sigina Makauskienė

_____________________

