PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2012 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-287

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS 2012-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
(tūkst. litų)
Tarpinstitucinio veiklos plano
iš jų
kodas ir pavadinimas, kitų
išlaidoms
programų ir strategijų
Vertinimo
Įvykdymo
Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas
Veiksmo pavadinimas
Vertinimo kriterijaus pavadinimas
kriterijaus
Atsakingi vykdytojai
terminas
pavadinimas, atitinkamai jų
iš
viso
turtui
reikšmė
(ketv.)
iš jų darbo
įsigyti priemonės punktas, Vyriausybės
iš viso
užmokesčiui
prioriteto kodas ir prioritetinio
darbo pavadinimas
8
2
3
4
5
6
7
9
PROGRAMA „MENO KŪRYBOS PLĖTRA IR SKLAIDA LIETUVOJE IR UŽSIENYJE, AUTORIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ APSAUGA, KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ PLĖTRA“
TIKSLAS. Puoselėti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį scenos meną
2012-ųjų metų asignavimai (tūkst. litų)

Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

1
01.002.01

01.002.01.01
UŽDAVINYS. Siekti profesionalaus scenos meno kūrybinių programų ir projektų įvairovės
01.002.01.01.01 Priemonė. Užtikrinti valstybės Kontroliuoti Kultūros ministro Gautų teisės aktų skaičius iš
2010 m. vasario 18 d. įsakymo pavaldžių įstaigų
teatrų ir koncertinių įstaigų
Nr. ĮV-107 vykdymą
kūrybinės veiklos programų
(užtikrinti, kad teatrų ir
įgyvendinimą
koncertinių įstaigų teikiamos
paslaugos atitiktų viešąjį
interesą)
Pakeisti Teatrų ir koncertinių Parengtų teisės aktų projektų
įstaigų įstatymą (įtvirtinti
skaičius
nuostatas, kurios gerintu
srities administravimą ir
mažintų korupcijos
pasireiškimo tikimybę)
Parengti naujos redakcijos
Parengtų teisės aktų skaičius
Teatrų ir koncertinių įstaigų
tarybos nuostatus (Mažinti
korupcijos pasireiškimo
tikimybę, nustatyti aiškius
kriterijus, pagal kuriuos
atrenkami asmenys, skiriami
ar deleguojami į Teatrų ir
koncertinių įstaigų tarybos
narius, ir reikalavimus jų
kvalifikacijai ar asmeninėms
savybėms, apibrėžti Teatrų ir
koncertinių įstaigų tarybos
posėdžių protokolų turinį)

20

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausiosios specialistės Rasida
Žygienė ir Irena Didžiulienė

I

1

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė,
vyriausiosios specialistės Rasida Žygienė
ir Irena Didžiulienė

I-IV

Kultūros srities antikorupcinės
2011-2014 metų programos
priemonių įgyvendinimo plano
18 punktu nustatyta priemonė

1

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė

II

Kultūros srities antikorupcinės
2011-2014 metų programos
priemonių įgyvendinimo plano
21 punktu nustatyta priemonė

0,0

0,0

0,0

0,0 Kultūros srities antikorupcinės
2011-2014 metų programos
priemonių įgyvendinimo plano
17 punktu nustatyta priemonė

10

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Rasida
Žygienė

I-IV

600,0

600,0

0,0

0,0

Organizuoti naujų scenos
meno pastatymų ir programų
projektų konkursą

Įgyvendintų naujų
profesionalaus muzikos ir
scenos meno projektų
nebiudžetinėse įstaigose
skaičius (P-01-002-01-01-04)
Surengtų Teatrų ir
koncertinių įstaigų tarybos
posėdžių skaičius

1

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Rasida
Žygienė

I

0,0

0,0

0,0

0,0

Skirti dalinį finansavimą
konkursą laimėjusių projektų
įgyvendinimui

Sutarčių, sudarytų su
konkursą laimėjusiais
projektų vykdytojais, skaičius

13

II-III

600,0

600,0

0,0

0,0

II

0,0

0,0

0,0

0,0 Kultūros srities antikorupcinės
2011-2014 metų programos
priemonių įgyvendinimo plano
19 punktu nustatyta priemonė

0,0

0,0

0,0

0,0 Kultūros srities antikorupcinės
2011-2014 metų programos
priemonių įgyvendinimo plano
20 punktu nustatyta priemonė

Priemonė. Užtikrinti
nebiudžetinių teatrų ir
koncertinių įstaigų muzikos ir
scenos meno projektų
įgyvendinimą

01.002.02

01.002.02.01

TIKSLAS. Sudaryti sąlygas
kurti ir skleisti profesionalųjį
kino meną

Parengti naujas Profesionalaus Parengtų teisės aktų skaičius
scenos meno projektų dalinio
finansavimo taisykles (mažinti
korupcijos pasireiškimo
tikimybę svarstant projektus ir
skiriant dalinį finansavimą
projektams)

1

Parengtų teisės aktų skaičius

1

Sukurtų valstybės paramą
gavusių nacionalinių ir
bendros gamybos filmų
skaičius (R-01-002-02-01)

11

Tarptautinių renginių,
kuriuose pristatyti
nacionaliniai ir bendros
gamybos filmai, skaičius (R01-002-02-02)

22

Parengti naujos redakcijos
Profesionalaus scenos meno
projektų sklaidos išlaidų
dalinio kompensavimo iš
valstybės biudžeto taisykles
(Mažinti korupcijos
pasireiškimo tikimybę
svarstant projektus ir skiriant
dalinį finansavimą
projektams)

UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas nacionalinių ir bendros gamybos filmų gamybai ir sklaidai

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Irma
Pužauskaitė

01.002.02.01.01 Priemonė. Nustatyti Lietuvos Įsteigti įstaigą ir finansuoti jos Įsteigtų institucijų skaičius (P- 1 (Kino
01-002-02-01-03)
įstaiga)
kino industrijos plėtros modelį, veiklą
valstybės politikos kino srityje
įgyvendinimo funkciją
perduoti naujai steigiamai
Kino įstaigai ir finansuoti jos
veiklą

01.002.02.01.02 Priemonė. Kartu su Finansų
ministerija ir Ūkio ministerija
parengti teisės aktus, kurie
nustato mokesčių lengvatas,
sudarančias sąlygas vystytis
Lietuvos kino industrijai
01.002.02.01.03 Priemonė. Užtikrinti
nacionalinių ir bendros
gamybos filmų gamybą ir
sklaidą Lietuvoje bei užsienyje

01.002.03

01.002.03.01

II

500,0

500,0

330,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 tarpinstitucinio
veiklos plano 3.2.1 priemonė

18,0

18,0

14,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 tarpinstitucinio
veiklos plano 3.2.2 priemonė

4834,0

Parengti teisės aktus, kurie
nustato mokesčių lengvatas,
sudarančias sąlygas vystytis
Lietuvos kino industrijai

Parengtų teisės aktų, kurie
nustato mokesčių lengvatas,
sudarančias sąlygas vystytis
Lietuvos kino industrijai,
skaičius (P-01-002-02-01-04)

2

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė

IV

Organizuoti nacionalinių ir
bendros gamybos filmų
gamybos projektų konkursą,
skirti dalinį finansavimą
konkursą laimėjusių projektų
įgyvendinimui
Organizuoti nacionalinių ir
bendros gamybos filmų
sklaidos projektų konkursą,
skirti dalinį finansavimą
konkursą laimėjusių projektų
įgyvendinimui

Įgyvendinamų filmų gamybos
projektų skaičius (P-01-00202-01-01)

10

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Irma
Pužauskaitė

I-IV

Finansuotų kino sklaidos
projektų skaičius (P-01-00202-01-02)

10

Finansuota meno projektų
nuo gautų paraiškų (proc.) (R01-002-03-01)
Paskirta stipendijų nuo gautų
paraiškų (proc.) (R-01-00203-02)
UŽDAVINYS. Sudaryti palankias sąlygas meninei kūrybai ir kultūros įvairovės sklaidai
TIKSLAS. Skatinti kultūros
ir meno kūrėjų kūrybinę raišką
ir jos pristatymą visuomenei

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Irma
Pužauskaitė, Meno ir kūrybinių industrijų
politikos departamento Profesionalaus
meno skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė,
Teisės skyriaus vyriausioji specialistė
Alesia Rynkevič, Strateginio planavimo ir
kontrolės departamento Finansų ir turto
valdymo skyriaus vedėja Veronika
Virganavičiūtė, Personalo skyriaus vedėja
Vida Čėsnaitė, Bendrųjų reikalų skyriaus
vedėjas Nerijus Baranauskas, Buhalterinės
apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėja
Violeta Vasiljevienė

35

29

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė

I-IV

4834,0

0,0

0,0

4656,8 4656,8

0,0

0,0

177,2

0,0

0,0

177,2

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausieji specialistai Janina
Krušinskaitė, Irena Didžiulienė, Rasida
Žygienė, Valdas Gedgaudas;
Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Jolanta
Kaznauskaitė, Erika Buivydienė, Ramunė
Petuchovaitė; Regionų kultūros skyriaus
vedėja Irena Seliukaitė
Skirti kultūros ir meno
Premijų ir garbės ženklų
47 Meno ir kūrybinių industrijų politikos
kūrėjams premijas ir garbės
skaičius
departamento Profesionalaus meno
ženklus
skyriaus vyriausieji specialistai Janina
Krušinskaitė, Irena Didžiulienė, Rasida
Žygienė, Valdas Gedgaudas; Programų
skyriaus vedėja Ona Šaltytė, Programų
skyriaus vyriausioji specialistė Vilija
Vyšniauskienė, Kultūros politikos
departamento Informacinės visuomenės
plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
Audra Ambrazienė
Jauniesiems menininkams už
Meno ir kūrybinių industrijų politikos
01.002.03.01.02 Priemonė. Skirti jauniesiems Skirti jauniesiems
4
menininkams premijas
geriausius meno kūrinius
departamento Profesionalaus meno
menininkams premijas už
skirtų premijų skaičius
skyriaus vyriausioji specialistė Janina
geriausius meno kūrinius
(P-01-002-03-01-03)
Krušinskaitė, Profesionalaus meno
skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė
Iš dalies finansuotų jaunųjų
ne mažiau Meno ir kūrybinių industrijų politikos
01.002.03.01.03 Priemonė. Iš dalies finansuoti Iš dalies finansuoti jaunųjų
menininkų projektų skaičius
kaip 10 departamento Profesionalaus meno
jaunųjų menininkų profesinių menininkų projektus
(P-01-002-03-01-06)
skyriaus vyriausioji specialistė Janina
įgūdžių tobulinimą Lietuvoje ir
užsienyje, jaunųjų menininkų
Sukurtų meno kūrinių, skirtų ne mažiau Krušinskaitė, Profesionalaus meno
kūrybos projektus
vaikams ir jaunimui, skaičius kaip 10 skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė
(P-01-002-03-01-07)
Iš dalies finansuoti jaunųjų
Jaunųjų menininkų,
ne mažiau
menininkų profesinių įgūdžių tobulinusių profesinius
kaip 10
tobulinimą Lietuvoje
įgūdžius Lietuvoje, skaičius
(P-01-002-03-01-04)
Iš dalies finansuoti jaunųjų
Jaunųjų menininkų,
ne mažiau
menininkų profesinių įgūdžių tobulinusių profesinius
kaip 10
tobulinimą užsienyje
įgūdžius užsienyje, skaičius
(P-01-002-03-01-05)
Organizuoti meno kūrėjų
Sutarčių, sudarytų su atrinktų
Meno ir kūrybinių industrijų politikos
01.002.03.01.05 Priemonė: Užtikrinti meno
16
projektų vykdytojais, skaičius
departamento Profesionalaus meno
kūrėjų organizacijų kūrybinių organizacijų kūrybinių
programų projektų konkursą,
skyriaus patarėjas Jurgis Giedrys
programų įgyvendinimą
sudaryti sutartis su atrinktų
projektų vykdytojais
01.002.03.01.01 Priemonė. Skirti kultūros ir
meno kūrėjams stipendijas,
premijas ir garbės ženklus

Skirti kultūros ir meno
kūrėjams stipendijas

Stipendijų skaičius (P-01-00203-01-01)

170

I-IV

3472,0

3472,0

0,0

0,0

IV

15,0

15,0

0,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 tarpinstitucinio
veiklos plano 4.2.3. priemonė

I-IV

585,0

585,0

0,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 tarpinstitucinio
veiklos plano 4.2.1 priemonė

I-IV

1300,0

1300,0

0,0

0,0

I-IV

01.002.03.01.06 Priemonė. Užtikrinti
kūrybinių darbuotojų ir meno
kūrėjų socialinę apsaugą

01.002.03.01.07 Priemonė. Užtikrinti
profesionalaus meno
tarptautinių renginių ir
konkursų organizavimą

Rinkti ir svarstyti prašymus
dėl meno kūrėjo statuso

Prašymų dėl meno kūrėjo
statuso suteikimo skaičius
Patenkintų prašymų dėl meno
kūrėjo statuso suteikimo
skaičius
Rinkti ir svarstyti prašymus
Prašymų dėl kūrybinės
dėl kūrybinės prastovos
prastovos išmokos skyrimo
išmokos skyrimo
skaičius
Mokėti kūrybinės prastovos
Patenkintų prašymų dėl
išmokas
kūrybinės prastovos išmokos
skyrimo skaičius
Mokėti teatrų ir koncertinių Teatrų ir koncertinių įstaigų
įstaigų kūrybiniams
kūrybinių darbuotojų,
darbuotojams kompensacines kuriems skiriamos
išmokas
kompensacinės išmokos,
skaičius
Mokėti valstybinio socialinio Meno kūrėjų už kuriuos
ir privalomojo sveikatos
mokamas socialinis ir
draudimo įmokas už meno
privalomas sveikatos
kūrėjus
draudimas skaičius
Organizuoti Lietuvoje
Sutarčių, sudarytų su atrinktų
rengiamų tęstinių tarptautinių projektų vykdytojais, skaičius
meno renginių projektų
konkursą, sudaryti sutartis su
atrinktų projektų vykdytojais

Skirti dalinį finansavimą
kokursą laimėjusių projektų
įgyvendinimui
Parengti dokumentus,
01.002.03.01.08 Priemonė. Sukurti
šiuolaikinių kūrinių fiksavimo reglamentuojančius
šiuolaikinių kūrinių fiksavimo
ir informacijos sklaidos
ir informacijos sklaidos
sistemą
sistemą
01.002.04

TIKSLAS. Užtikrinti autorių
teisių ir gretutinių teisių aukšto
lygio apsaugą, didinti Lietuvos
kūrėjų intelektinį kapitalą ir
juo pagrįstą kūrybinių
industrijų konkurencingumą

Konkursą laimėjusių projektų
įgyvendinimui skirta lėšų
suma (tūkst. Lt)
Parengtų dokumentų,
reglamentuojančių
šiuolaikinių kūrinių
fiksavimo ir informacijos
sklaidos sistemą, skaičius
(P-01-002-03-01-13)
Lietuvos autorių ir atlikėjų,
kurių teisės kolektyviniu
būdu įgyvendinamos
Lietuvoje, skaičius (R-01-00204-01)
Vidutinė Lietuvos autoriui
teksianti autorinio atlyginimo
suma (tenkanti per metus) (R01-002-04-03)

3425,0
0,0

3425,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

50

0,0

0,0

0,0

0,0

40

100,0

100,0

0,0

0,0

150
135

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus patarėjas Jurgis Giedrys

I-IV

80

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Irena
Didžiulienė

I-IV

450,0

450,0

0,0

0,0

1200

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė

I-IV

2875,0

2875,0

0,0

0,0

16

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Janina
Krušinskaitė

I-IV

0,0

0,0

0,0

0,0

2600,0

2600,0

0,0

0,0

13

13

10

0

2600

1

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Janina
Krušinskaitė

I–IV

5500

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Autorių teisių skyriaus
vedėja Nijolė Janina Matulevičienė

I–IV

2500

Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinis
veiklos plano 6.1.3 priemonė

kūrėjų intelektinį kapitalą ir
juo pagrįstą kūrybinių
industrijų konkurencingumą

01.002.04.01

Vidutinė Lietuvos atlikėjui
1000
bei fonogramų gamintojui
teksianti atlyginimo suma
(R-01-002-04-04)
Didėjantis surenkamas
atlyginiatlyginimas autoriams,
mas
atlikėjams, fonogramų ir
didesnis 2
audiovizualinių kūrinių
procentais,
gamintojams (procentais) (R- palyginti
01-002-04-04)
su 2011
metais
UŽDAVINYS. Kultūros politikoje deramą dėmesį skirti intelektinei nuosavybei, užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos pasirašytų
tarptautinių sutarčių reikalavimus atitinkančią autorių teisių ir gretutinių teisių aukšto lygio apsaugą

01.002.04.01.01 Priemonė. Dalyvauti
įgyvendinant tarptautines
intelektinės nuosavybės
konvencijas

01.002.04.01.02 Priemonė. Užtikrinti
kompensacinį atlyginimą
autoriams ir atlikėjams už
kūrinių atgaminimą
asmeniniais tikslais ir
autoriams už knygų ir kitų
leidinių panaudą bibliotekose

Dalyvauti Pasaulinės
intelektinės nuosavybės
organizacijos (PINO)
Nuolatinio autorių teisių ir
gretutinių teisių komiteto
darbe
Dalyvauti Pasaulinės
intelektinės nuosavybės
organizacijos (PINO)
asamblėjoje
Dalyvauti Pasaulinės
intelektinės nuosavybės
organizacijos (PINO)
diplomatinėje konferencijoje
dėl audiovizualinio atlikimo
įrašų apsaugos
Dalyvauti Pasaulinės
intelektinės nuosavybės
organizacijos (PINO)
vyriausybinio intelektinės
nuosavybės teisių gynimo
komiteto darbe
Valstybės biudžeto lėšų
panaudojimo sutarties su
LATGA-A dėl autorinio
atlyginimo už knygų ir kitų
leidinių panaudą bibliotekose
paskirstymo ir išmokėjimo
autoriams sudarymas

PINO Nuolatinio autorių
teisių ir gretutinių teisių
komiteto posėdžių, kuriuose
dalyvauta, skaičius

2

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Autorių teisių skyriaus
vedėja Nijolė Janina Matulevičienė

Dalyvauta PINO asamblėjoje

1

Dalyvauta Pasaulinės
intelektinės nuosavybės
organizacijos (PINO)
diplomatinėje konferencijoje
dėl audiovizualinio atlikimo
įrašų apsaugos
PINO vyriausybinio
intelektinės nuosavybės teisių
gynimo komiteto posėdžių,
kuriuose dalyvauta, skaičius

1

1

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Autorių teisių skyriaus
vyriausioji specialistė Simona
Martinavičiūtė

III

Sudarytų sutarčių skaičius

1

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Autorių teisių skyriaus
vyriausioji specialistė Simona
Martinavičiūtė

II

III-IV

15,0

15,0

0,0

0,0

721,0

721,0

0,0

0,0

II

kompensacinį atlyginimą
autoriams ir atlikėjams už
kūrinių atgaminimą
asmeniniais tikslais ir
autoriams už knygų ir kitų
leidinių panaudą bibliotekose
Parengti Vyriausybės
nutarimų projektus ir paskirti
kolektyvinio administravimo
asociacijas, atsakingas už
autorinio atlyginimo
administravimą
Informacijos apie paskirstytą
ir išmokėtą autorinį atlyginimą
už knygų panaudą už 2011
metus parengimas ir viešas
paskelbimas
01.002.04.01.03 Priemonė. Parengti teisės
aktų, reglamentuojančių
nenustatytų autorių teisių
kūrinių apsaugą ir teisėtą jų
naudojimą, teisių suteikimą
atgaminant ir platinant
kūrinius žmonėms, turintiems
skaitymo negalią, bei
tobulinančių audiovizualinių
kūrinių autorių ir atlikėjų
teisių reglamentavimą ir
įgyvendinimą, projektus
01.002.04.01.04 Priemonė. Skatinti taikyti
autorių teisių ir gretutinių
teisių skaitmeninio teisių
valdymo (licencijavimo)
modelius, taip sudarant sąlygas
nacionalinio turinio sklaidai
01.002.04.02

Parengti teisės aktus,
tobulinančius autorių teisių
apsaugos mechanizmus

Parengti teisės aktus,
skatinančius taikyti autorių
teisių ir gretutinių teisių
skaitmeninio teisių valdymo
(licencijavimo) modelius

Parengtų Vyriausybės
nutarimų projektų skaičius

2

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Autorių teisių skyriaus
vedėja Nijolė Janina Matulevičienė

I-II

Ataskaitų apie paskirstytą ir
išmokėtą autorinį atlyginimą
už knygų panaudą 2011
metais skaičius
Paskelbtų informacinių
pranešimų skaičius
Parengtų teisės aktų,
tobulinančių autorių teisių
apsaugos mechanizmus,
skaičius (P-01-002-04-01-04)

1

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Autorių teisių skyriaus
vyriausioji specialistė Simona
Martinavičiūtė

II

2

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Autorių teisių skyriaus
vedėja Nijolė Janina Matulevičienė,
Autorių teisių skyriaus vyriausioji
specialistė Simona Martinavičiūtė

II

13,0

13,0

10,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinio
veiklos plano 3.1.1 punktas

Parengtų teisės aktų,
skatinančių taikyti autorių
teisių ir gretutinių teisių
skaitmeninio teisių valdymo
(licencijavimo) modelius,
skaičius (P-01-002-04-01-06)

1

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Autorių teisių skyriaus
vedėja Nijolė Janina Matulevičienė

III

18,0

18,0

14,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinio
veiklos plano 3.1.3 punktas

IV

51,0
10,0

51,0
10,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5,0

5,0

0,0

0,0

36,0

36,0

0,0

0,0

1

UŽDAVINYS. Skatinti žinių visuomenės ir naujų technologijų plėtrą bei atitinkamai plėsti ir tobulinti autorių teisių bei gretutinių teisių apsaugą

01.002.04.02.01 Priemonė: Įgyvendinti
Visuomenės švietimo
Parengti leidinius, skirtus
Parengtų leidinių skaičius
intelektinės nuosavybės teisių visuomenės švietimui
klausimais programą
intelektinės nuosavybės teisių
klausimais
Organizuoti straipsnių apie
Organizuota konkursų
autorių teises konkursą ir skirti
premijas konkurso
nugalėtojams
Organizuoti seminarus,
Organizuota seminarų,
konferencijas, tyrimus
konferencijų, tyrimų
intelektinės nuosavybės teisių
klausimais

1

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Autorių teisių skyriaus
vedėja Nijolė Janina Matulevičienė,
Autorių teisių skyriaus vyriausioji
specialistė Simona Martinavičiūtė

1

3

II-IV

01.002.04.02.02 Priemonė. Skirti dalinį
finansavimą antipiratinių
akcijų projektams,
skatinantiems teisėtą autorių
teisių ir gretutinių teisių
naudojimą informacinėje
visuomenėje
01.002.04.02.03 Priemonė. Teisinėmis
priemonėmis sudaryti
palankias sąlygas švietimo
įstaigoms (įskaitant
neformaliojo švietimo
mokyklas) naudotis
kultūriniais produktais,
nepažeidžiant autorių interesų

Konkurso paskelbimas,
Paremtų antipiratinių akcijų
vertinimo komisijos
projektų skaičius
sudarymas, projektų
atrinkimas, sutarčių dėl
antipiratinių akcijų projektų
įgyvendinimo sudarymas,
dalinio finansavimo skyrimas
Rekomendacijų parengimas ir Parengta rekomendacijų
jų pateikimas miestų ur rajonų
savivaldybių administracijų
švietimo skyriams

01.002.05

TIKSLAS. Skatinti kūrybinių
industrijų plėtrą Lietuvoje ir
tarptautinėse rinkose

Renginių, skirtų kūrybinių
industrijų plėtrai, skaičiaus
padidėjimas, palyginti su
2011 metais (procentais) (R01-002-05-01)

01.002.05.01

UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas Lietuvos kūrybinių industrijų vystymuisi Lietuvoje ir sėkmingai konkurencijai užsienyje

01.002.05.01.01 Priemonė. Dalyvauti plėtojant
Baltijos, Šiaurės Europos
valstybių ir kitų šalių
kūrybinių industrijų tinklus ir
pristatyti Lietuvos kūrybines
Organizuoti kūrybinių
industrijas
industrijų konferenciją

01.002.06

01.002.06.01

Organizuota konferencijų

Finansuoti Kūrybinių
Finansuotų projektų skaičius
industrijų plėtros atnaujinant ir
populiarinant muziejų
ekspozicijas projektus
Lietuvos kultūrinės erdvės
TIKSLAS. Skleisti Lietuvos
plėtros aktyvumo
kultūrą užsienyje, plėsti
padidėjimas, palyginti su
Lietuvos kultūros erdvę
2011 metais (procentais)
(R-01-002-06-01)
UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas ilgalaikei Lietuvos kultūros sklaidai užsienyje

01.002.06.01.01 Priemonė. Skleisti „Globalios Užtikrinti "Globalios
Lietuvos" idėjos sklaidos
Lietuvos“ idėją
finansavimą ir koordinavimą

Skirtų lėšų suma

ne mažiau Meno ir kūrybinių industrijų politikos
kaip 3 departamento Autorių teisių skyriaus
vedėja Nijolė Janina Matulevičienė,
Autorių teisių skyriaus vyriausioji
specialistė Simona Martinavičiūtė

1

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Autorių teisių skyriaus
vedėja Nijolė Janina Matulevičienė,
Autorių teisių skyriaus vyriausioji
specialistė Simona Martinavičiūtė

35

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus patarėjas Jurgis Giedrys,
Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji
specialistė Janina Krušinskaitė

1

10

40

10 000

II-IV

30,0

30,0

0,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinio
veiklos plano 3.1.2 punktas

III

18,0

18,0

14,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinio
veiklos plano 3.1.4 punktas

540,0

540,0

0,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinio
veiklos plano 3.2.4 punktas

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus patarėjas Jurgis Giedrys
Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Jolanta
Kaznauskaitė
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė

III-IV

40,0

40,0

0,0

0,0

II-IV

500,0

500,0

0,0

0,0 Valstybinė švietimo strategijos
2003–2012 metų nuostatų
įgyvendinimo programos 1.7
priemonė

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vyriausioji
specialistė Gabija Žukauskienė

II-IV

10,0

10,0

0,0

0,0 07 Globalios Lietuvos
tarpinstitucinio veiklos plano
1.1.1 priemonė

01.002.06.01.02 Priemonė. Rengti ir
nemokamai skleisti užsienyje
informacinę medžiagą apie
Lietuvos kultūrą užsienio
kalbomis
01.002.06.01.03 Priemonė. Užtikrinti
kokybišką ir veiksmingą
Lietuvos kultūros sklaidą
užsienyje

Užtikrinti informacinės
medžiagos apie Lietuvos
kultūrą anglų k. parengimo
finansavimą ir koordinavimą

Skirtų lėšų suma

25 000

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė

25,0

25,0

0,0

0,0 07 Globalios Lietuvos
tarpinstitucinio veiklos plano
5.1.3 priemonė

I-IV

1200,0

1200,0

0,0

I-IV

400,0

400,0

0,0

II-IV

390,0

390,0

0,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
0,0 kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinio
veiklos plano 7.2.1 punktas;
Lietuvos pasirengimo
pirmininkauti Europos Sąjungos
Taryboje 2013 metais veiksmų
plano priemonės: 2.1; 2.2; 12.3;
13.3; 21.1
0,0

410,0

410,0

0,0

0,0

I-IV

0,0

0,0

0,0

0,0

IV

0,0

0,0

0,0

0,0

Dalyvauti tarptautiniuose
bendradarbiavimo tinkluose,
ES institucijų darbo grupėse,
organizuoti darbo vizitus

Organizuotų komandiruočių
ir vizitų skaičius

Užtikrinti dalyvavimo
tarptautiniuose tinkluose,
Šiaurės-Baltijos šalių
mobilumo ir rezidencijų
programos, orkestro
Kremerata Baltica dalinį
finansavimą
Organizuoti Europos sąjungos
programose dalyvaujančių
Lietuvos kultūros institucijų
dalinio projektų finansavimo
konkursą, sudaryti sutartis su
atrinktų projektų vykdytojais
ir iš dalies finansuoti projektus

Tarptautinių bendrai
finansuojamų projektų
skaičius

6

Sutarčių skaičius

5

Strateginio planavimo ir kontrolės
III-IV
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vyriausioji
specialistė Eglė Mečinskaitė, Tarptautinių
ryšių ir Europos reikalų skyriaus vedėja
Daiva Parulskienė

Atnaujinti vardinius atstovų,
pristatančių KM poziciją ES
darbo grupėse sąrašus,
organizuoti valstybės
tarnautojų kvalifikacijos
tobulinimą, siekiant efektyviai
atlikti atstovavimo funkcijas ir
pasirengti pirmininkauti ES,
organizuoti KM atstovų
siuntimą stažuotis į ES
institucijas
Lietuvos kultūros sklaidos
užsienyje struktūros
tobulinimas

Organizuotų mokymų bei
stažuočių skaičius

60

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vyriausiasis
specialistas Saulius Šimanauskas

100

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė, Europos reikalų skyriaus
vyriausieji specialistai Gabija
Žukauskienė, Jūratė Sikorskienė, Ina
Kniurienė, Saulius Šimanauskas ir Iveta
Puodžiūnienė
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vyriausioji
specialistė Ina Kniurienė

III-IV

Pertvarkyta Lietuvos kultūros įsteigta Strateginio planavimo ir kontrolės
pristatymo užsienyje
biudžetinė departamento Tarptautinių ryšių ir
institucinė sistema (P-01-002- įstaiga Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
06-01-05)
Parulskienė

01.002.06.01.04 Priemonė. Parengti Lietuvos
kultūros institucijų projektų,
dalyvaujančių Europos
Sąjungos programose,
bendrojo finansavimo tvarką ir
remti šiuos projektus
01.002.06.02

Parengti Lietuvos kultūros
institucijų projektų,
dalyvaujančių Europos
Sąjungos programose,
bendrojo finansavimo tvarką

Parengtų dokumentų ir
bendrai finansuojamų
projektų, dalyvaujančių
Europos Sąjungos
programose, skaičius (P-01002-06-01-06)

1

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė

II

13,0

13,0

10,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinio
veiklos plano 7.2.2 punktas

II

15,0

15,0

0,0

0,0 07 Globalios Lietuvos
tarpinstitucinio veiklos plano
2.5.4 priemonė

II-IV

550,0

550,0

0,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinio
veiklos plano 7.2.4 punktas

III

7,0

7,0

0,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinio
veiklos plano 7.2.5 punktas

UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas tarptautiniam menininkų ir kultūros institucijų bendradarbiavimui

01.002.06.02.01 Priemonė. Skatinti bendras
Lietuvos ir užsienio lietuvių
kūrėjų kultūros iniciatyvas,
projektus
01.002.06.02.03 Priemonė. Remti menininkų
rezidencijų programas

Užtikrinti bendrų Lietuvos ir
užsienio lietuvių kūrėjų
kultūros projektų finansavimą
ir koordinavimą
Parengti kultūros ir meno
kūrėjų rezidencijų projektų
dalinio finansavimo programą,
surengti projektų konkursą,
sudaryti sutartis su atrinktų
projektų vykdytojais ir
finansuoti projektus

Skirtų lėšų suma

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vyriausioji
specialistė Gabija Žukauskienė
Meno kūrėjų rezidencijų
ne mažiau Strateginio planavimo ir kontrolės
programose dalyvavusių
kaip 13 departamento Tarptautinių ryšių ir
kūrėjų skaičius (P-01-002-06Europos reikalų skyriaus vyriausioji
02-08)
specialistė Eglė Mečinskaitė, Strateginio
planavimo ir kontrolės departamento
Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų
skyriaus vedėja Daiva Parulskienė

01.002.06.02.04 Priemonė. Atnaujinti Lietuvos
dalyvavimą Europos Tarybos
programoje „Kultūros politikos
kompendiumas“

Užtikrinti duomenų
atnaujinimą programoje
„Kultūros politikos
kompendiumas“

01.002.06.02.05 Priemonė. Užtikrinti
dalyvavimą tarptautiniuose
forumuose, organizacijose ir
programose, kultūros atašė
užsienyje tinklo veiklą,
kultūros projektų užsienyje
sklaidą

Duomenų atnaujinimas
programoje „Kultūros
politikos kompendiumas“
(kartais per metus) (P-01-00206-02-09)

Užtikrinti tarpvyriausybinių ir Susitarimų skaičius
tarpžynybinių
bendradarbiavimo sutarčių,
bendrų veiklos programų
derinimą, pasirašymą ir
įgyvendinimą

15 000

1

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė

7

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė, Strateginio planavimo ir
kontrolės departamento Tarptautinių ryšių
ir Europos reikalų skyriaus vyriausieji
specialistai Gabija Žukauskienė, Jūratė
Sikorskienė, Ina Kniurienė ir Iveta
Puodžiūnienė
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vyriausioji
specialistė Iveta Puodžiūnienė

I-IV

Organizuoti Tarptautinio
kultūros bendradarbiavimo
projektų dalinio finansavimo
projektų konkursą, sudaryti
sutartis su atrinktų projektų
vykdytojais ir finansuoti
projektus
Užtikrinti Kultūros atašė
tinklo užsienyje veiklą

Finansuotų kultūros
bendradarbiavimo programos
projektų skaičius

7

Kultūros atašė dirbančių
užsienio šalyse skaičius

11

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Finansų ir turto valdymo
skyriaus vedėja Veronika Virganavičiūtė,
Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų
skyriaus vedėja Daiva Parulskienė

1789,0 1789,0

0,0

0,0

I-IV

0,0

0,0

0,0

0,0

II-IV

139,0

139,0

0,0

0,0

I-IV

1350,0

1350,0

0,0

0,0

Užtikrinti Kultūros atašė
Skirta lėšų suma
tinklo užsienyje
organizuojamų projektų dalinį
finansavimą ir koordinavimą
Vykdyti Kultūros atašė tinklo Išanalizuotų veiklos planų ir
užsienyje, BĮ Tarptautinių
ataskaitų skaičius
kultūros programų centras ir
Lietuvos nacionalinės
UNESCO komisijos
sekretoriato veiklos stebėseną

300 000 Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė,Tarptautinių ryšių ir Europos
reikalų skyriaus vyriausioji specialistė
28
Gabija Žukauskienė

I-IV

300,0

300,0

0,0

0,0

II-IV

0,0

0,0

0,0

0,0

PROGRAMA "LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, AKTUALIZAVIMAS IR POPULIARINIMAS, VALSTYBINĖS KALBOS APSAUGA"
Vykdytų Lietuvai reikšmingo
2
Kultūros politikos departamento Saugomų
užsienyje esančio kultūros
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
paveldo paieškos, apskaitos ir
vyriausiasis specialistas Mindaugas
tyrimų projektų skaičius (RŽolynas
02-004-01-02)
Kapinių ir palaidojimo vietas
7
žyminčių paminklų priežiūra
ir su šia veikla susijusios
informacijos sklaida,
kiekvienais metais apimant
dalį visų žinomų tremtinių ir
politinių kalinių kapinių bei
palaidojimo vietas žyminčių
paminklų (procentais) (R-02004-01-04)
02.004.01.01
UŽDAVINYS. Tobulinti kultūros paveldo apsaugos teisinį reglamentavimą
Parengti ir pateikti Lietuvos
Parengtų teisės aktų skaičius
1
Kultūros politikos departamento Saugomų II-III
02.004.01.01.01 Priemonė. Nustatyti ir
24,0
24,0
0,0
Respublikos Vyriausybei
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
įvertinti administracinių
Nekilnojamojo kultūros
vedėja Irma Grigaitienė, Saugomų
paslaugų, teikiamų kultūros
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
paveldo srityje, administracinę paveldo apsaugos įstatymo
pakeitimus siekiant sumažinti
vyresnioji specialistė Rugilė Balkaitė
naštą
jame esančią administracinę
naštą dėl informacinių
įpareigojimų
32,0
24,0
02.004.01.01.02 Priemonė. Tobulinti
32,0
nekilnojamojo kultūros
Patikslinti teisės aktus,
Teisės aktų, tobulinančių
2
Kultūros politikos departamento Saugomų
32,0
24,0
IV
32,0
paveldo apskaitos procesą,
tobulinančius nekilnojamojo nekilnojamojo kultūros
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
siekiant skaidrumo ir
kultūros paveldo apskaitos
paveldo apskaitos procesą,
vedėja Irma Grigaitienė, Saugomų
efektyvumo
procesą
skaičius (P-02-004-01-01-02)
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
02.004.01

TIKSLAS. Tobulinti kultūros
paveldo apsaugos politikos
formavimą ir užtikrinti
tinkamą jos įgyvendinimą

vyriausiasis specialistas M. Žolynas

0,0 Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012 m. vasario 13
d. pasitarimo protokolo Nr. 10
klausimas Nr. 6 "Dėl
informacinių įpareigojimų
administracinės naštos verslui
prioritetinėse srityse mažinimo
skubių veiksmų"
0,0 Lietuvos kultūros politikos
0,0 kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinio
veiklos plano 5.1.2 priemonė

32,0

paveldo apskaitos procesą,
siekiant skaidrumo ir
efektyvumo

Atlikti Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros
ministerijos (KPD) vykdomų
funkcijų peržiūrą

Dėl KPD vykdomų funkcijų
optimizavimo ir jų atlikimui
skiriamo finansavimo
efektyvesnio naudojimo,
parengtų rekomendacijų
skaičius
Parengti ataskaitą apie KPD Apie KPD vykdomų funkcijų
vykdomų funkcijų peržiūros peržiūros eigą parengtų
eigą
ataskaitų skaičius
Parengti Valstybinės kultūros Parengtas Valstybinės
paveldo apsaugos srities
kultūros paveldo apsaugos
plėtros 2013-2021 m.
srities plėtros 2013-2021 m.
programos projektą
programos projektas

1

Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vedėja Irma Grigaitienė, Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vyriausiasis specialistas Mindaugas
Žolynas ir vyresnioji specialistė Rugilė
Balkaitė

I-II

1

Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vedėja Irma Grigaitienė, Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vyriausieji specialistai Mindaugas
Žolynas, Gintaras Džiovėnas ir vyresnioji
specialistė Rugilė Balkaitė

IV

Išnagrinėti galiojančius teisės
aktus, susijusius su priežiūros
institucijų funkcijomis ir
sankcijų sistema, pateikti
pasiūlymus dėl priežiūros
institucijų orientavimo į
metodinės
pagalbos dėl teisės aktų
Atlikti teisės aktuose įtvirtintų
ūkinės komercinės veiklos
leidimų (licencijų) peržiūrą, jų
išdavimo sąlygų analizę,
nustatyti nepagrįstus,
neproporcingus ir perteklinius
leidimus
(licencijas) ir jų išdavimo
sąlygas bei reikalavimus ir
parengti būtinus teisės aktų
pakeitimų projektus

Pateiktų pasiūlymų skaičius

1

Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vedėja Irma Grigaitienė

II

Pateiktų išvadų dėl teisės aktų
rengimo reikalingumo
skaičius

1

1

32,0

24,0

0,0

2012–2014 metų tarpinstitucinio
veiklos plano 5.1.2 priemonė

Nacionalinės kovos su korupcija
2011-2014 metų programos
įgyvendinimo priemonių plano
3.2 priemonė

Nacionalinės kovos su korupcija
2011-2014 metų programos
įgyvendinimo priemonių plano
3.3 priemonė

02.004.01.01.03. Priemonė. Įgyvendinti
Lietuvoje ratifikuotas
UNESCO ir Europos
konvencijas, užtikrinti teisės
aktų, reglamentuojančių
materialaus ir nematerialaus
kultūros paveldo apsaugą,
dermę

Dalyvauti UNESCO nelegaliai
išvežtų kultūros vertybių
sugrąžinimo komiteto
posėdžiuose, UNESCO
kultūros vertybių apsaugos
ginkluotų konfliktų metu
komiteto posėdžiuose,
UNESCO Generalinėje
asamblėjoje, pasitarime dėl
Europos paveldo ženklo
(EHL), Europos Komisijos
kultūros objektų eksporto
komiteto posėdžiuose
Parengti ir patvirtinti Vilniaus
istorinio centro, įrašyto į
UNESCO Pasaulio paveldo
sąrašą, , išskirtinės visuotinės
vertės išsaugojimo ir
tausojamo naudojimo 20132015 m. tarpinstitucinis
veiklos planą

Dalyvauta UNESCO ir
Europos Komisijos
specializuotų komitetų
posėdžiuose, svarstant
Lietuvoje ratifikuotų
UNESCO konvencijų ir
Europos Sąjungos teisės aktų
įgyvendinimą (P-02-004-0101-03)

4

Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vedėja Irma Grigaitienė, Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vyriausieji specialistai Mindaugas
Žolynas, Gintaras Džiovėnas ir vyresnioji
specialistė Rugilė Balkaitė

Parengtas ir patvirtintas
Kultūros politikos departamento Saugomų
1
Vilniaus istorinio centro,
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
įrašyto į UNESCO Pasaulio
vedėja Irma Grigaitienė, Saugomų
paveldo sąrašą, , išskirtinės
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
visuotinės vertės išsaugojimo
vyresnioji specialistė Rugilė Balkaitė
ir tausojamo naudojimo 20132015 m. tarpinstitucinis
veiklos planas (P-02-004-0101-03)
Parengtas ir pateiktas
1
Parengti ir pateikti
Vyriausybei tvirtinti
Vyriausybei tvirtinti
nuolatinės Vilniaus istorinio nuolatinės Vilniaus istorinio
centro, įrašyto į UNESCO
centro, įrašyto į UNESCO
Pasaulio paveldo sąrašą,
Pasaulio paveldo sąrašą,
išskirtinės visuotinės vertės
išskirtinės visuotinės vertės
požymių valdymo priežiūros požymių valdymo priežiūros
komisijos projektas (P-02komisijos projektą
004-01-01-03)
02.004.01.03
UŽDAVINYS. Siekti išsaugoti kultūros paveldą esantį Kultūros ministerijai pavaldžių institucijų prižiūrimose saugomose teritorijose ir etnografiniuose
kaimuose
02.004.01.03.01 Priemonė. Vykdyti viešojo
administravimo funkcijas
Pagal kompetenciją
Vykdant viešojo
Kultūros politikos departamento Kultūros
100
saugomose teritorijose ir atlikti koordinuoti saugomų teritorijų admnistravimo funkcijas
paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis
saugomų teritorijų tyrimus bei apsaugą ir teritorijų planavimą parengtų raštų skaičius
specialistas Gintaras Džiovėnas
stebėseną, tvarkybą bei
pažinimo sklaidą
Parengti ir patvirtinti kultūros Parengtų reglamentavimo
1
ministro 2005 m. balandžio 14 dokumentų, projektų ir
d. įsakymo „Dėl Vilniaus pilių teritorijų planavimo
valstybinio kultūrinio
dokumentų skaičius (P-02rezervato lankymo ir
004-01-03-02)
naudojimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimą

I-IV

12,0

12,0

0,0

0,0

II-III

IV

3.213,0 3.206,0 1.389,0
I-IV

IV

3.213,0 3.206,0 1.389,0

7,0 Lietuvos Respublikos teritorijos
7,0 bendrojo plano įgyvendinimo
priemonių planas
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9
d. nutarimas Nr. 1568

Dalyvauti darbo grupės,
Darbo grupių, kurių veikloje
rengiančios Lietuvos
dalyvauta, skaičius
Respublikos architektūros
įstatymo projektą; dalyvauti
darbo grupės, skirtos parengti
Kuršių nerijos, įrašytos į
UNESCO Pasaulio paveldo
sąrašą, apsaugos strateginius
dokumentus, darbe; dalyvauti
Trakų Vokės dvaro ansamblio
pritaikymo ir administravimo
modelio parengimo darbo
grupės darbe

3

Parengti Panerių memorialo
kompleksinio sutvarkymo
koncepciją

Parengta Panerių memorialo
kompleksinio sutvarkymo
koncepcija

1

Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vedėja Irma Grigaitienė, Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vyresnioji specialistė Rugilė Balkaitė

I-IV

Parengta ir patvirtinta
programos "Kultūros ir
gamtos paveldo išsaugojimas
ir atgaivinimas" paraiška
(paramos sritis ir programos
pavadinimas sutampa) (P-02004-01-03-01)

1

Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vedėja Irma Grigaitienė, Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vyresnioji specialistė Rugilė Balkaitė

I-II

Parengtų ir patvirtintų
dokumentų, reikalingų
projektų paraiškų teikimui ir
vertinimui programos
"Kultūros ir gamtos paveldo
išsaugojimas ir atgaivinimas"
kontekste, skaičius

3

III-IV

Atrinktų prioritetinių
etnografinių kaimų skaičius

7

I-III

02.004.01.03.02 Priemonė. EEE ir Norvegijos
mechanizmų įgyvendinimas
Parengti dokumentus,
kultūros srityje
susijusius su EEE finansinio
mechanizmo paramos sritimi
"Kultūros ir gamtos paveldo
išsaugojimas ir atgaivinimas"

Vadovaujantis Prioritetinių
etnografinių kaimų atrankos
kriterijų aprašu, atrinkti
prioritetinius etnografinius
kaimus

I-IV

Istorinės atminties puoselėjimo
2012 metų priemonių plano
(LRV 2012 m. kovo 7 d.
nutarimas Nr. 269) 11 priemonė

829,0
829,0

829,0
829,0

20,0
20,0

0,0 Vyriausybės 2012 metų veiklos
0,0 8 prioriteto 8.1 kryptis 8.1.3
punktas – siekiant skatinti
turizmą Vilniaus apskrityje,
kultūros paveldo objektai
Medininkuose pritaikyti turizmo
ir kultūros reikmėms (atlikti
Medininkų pilies donžono,
gynybinės sienos ir vartų bei
teritorijos tvarkymo darbai,
ekspozicijų atlikimo darbai);
Dieveniškių istoriniame
regioniniame parke esantys
etnografiniai kaimai (Poškonys,
Žižmai, Rimašiai) įtraukti į
skubiausiai tvarkytinų
etnografinių kaimų sąrašą
Etnografinių kaimų išsaugojimo
2011-2013 metų tarpinstitucinio
veiklos plano 2.1. priemonė;
Vilniaus apskrities rajonų
socialinės-ekonominės plėtros
2011-2014 m. 9 priemonė

02.004.01.04

Patikslinti teisės aktus,
Patikslintų teisės aktų
supaprastinant juose
skaičius
kompensavimo, avansavimo ir
(ar) skatinimo tvarkas
asmenims už tvarkomuosius
paveldosaugos darbus
suteikiant prioritetą
etnografiniams kaimams
UŽDAVINYS. Rūpintis Lietuvos kultūros paveldu užsienyje

1

Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vyresnioji specialistė Rugilė Balkaitė

I-IV

Etnografinių kaimų išsaugojimo
2011-2013 metų tarpinstitucinio
veiklos plano 1.2 priemonė

02.004.01.04.01 Priemonė. Skatinti užsienio
lietuvius dalyvauti
įgyvendinant Lietuvai
reikšmingo kultūros paveldo
užsienyje paiešką, sklaidą,
priežiūrą ir sugrąžinimą

Parengti registruotų užsienio
lietuvių organizacijų atliktų
Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo užsienyje priežiūros
darbų dalinio finansavimo
taisykles

Parengtos registruotų užsienio
lietuvių organizacijų atliktų
Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo užsienyje priežiūros
darbų dalinio finansavimo
taisyklės (P-02-004-01-04-1)

1

Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vyriausiasis specialistas Mindaugas
Žolynas

IV

0,0

0,0

0,0

02.004.01.04.02 Priemonė. Kultūros
ministerijos informacinėje
sistemoje kaupti duomenis
apie užsienyje esančias
Lietuvai reikšmingas kultūros
vertybes

Kaupti informaciją iš
ataskaitiniais metais vykdytų
Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo, esančio užsienyje,
paieškos, identifikavimo,
priežiūros ir sugrąžinimo į
Lietuvą projektų

Sukaupta informacija iš
ataskaitiniais metais vykdytų
Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo, esančio užsienyje,
paieškos, identifikavimo,
priežiūros ir sugrąžinimo į
Lietuvą projektų (projektų
skaičius)

1

Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vyriausiasis specialistas Mindaugas
Žolynas

IV

32,0

32

24

0

Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinio
veiklos plano 7.1.2 priemonė;
Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo, esančio užsienyje,
pažinimo, sklaidos ir globos
programos 1.2 priemonė

02.004.01.04.03 Priemonė: Sudaryti ir tikslinti Parengti Lietuvai reikšmingo
Lietuvai reikšmingo kultūros kultūros paveldo, esančio
užsienyje, sąrašus
paveldo, esančio užsienyje,
sąrašus
Sukurti ir talpinti serveryje
interneto svetainę Lietuvos ir
bendradarbiaujančių
kaimyninių šalių teritorijose
esančio kultūros paveldo
pristatymui

Parengtų Lietuvai reikšmingo
kultūros paveldo, esančio
užsienyje, sąrašų skaičius (P02-004-01-04-03)
Sukurtas svetainės projektas
bendradarbiaujant su
kaimyninių šalių
(Baltarusijos, Rusijos,
Ukrainos) institucijomis
(skaičius)

1

Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vyriausiasis specialistas Mindaugas
Žolynas

IV

10,0

10

0

0

Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinio
veiklos plano 7.1.3 priemonė;
Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo, esančio užsienyje,
pažinimo, sklaidos ir globos
programos 1.1 priemonė

1

II-IV

0,0 07 Globalios Lietuvos
tarpinstitucinio veiklos plano
2.3.1 priemonė

02.004.01.04.04 Priemonė. Iš dalies finansuoti
vykdomų Lietuvai reikšmingo
kultūros paveldo, esančio
užsienyje, paieškos,
identifikavimo, priežiūros ir
sugrąžinimo į Lietuvą projektų
įgyvendinimą

Skirti dalinį finansavimą
Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo, esančio užsienyje,
paieškos, identifikavimo,
priežiūros ir sugrąžinimo į
Lietuvą projektams

Įvykdytų Lietuvai reikšmingo
kultūros paveldo, esančio
užsienyje, paieškos,
identifikavimo, priežiūros ir
sugrąžinimo į Lietuvą
projektų skaičius (P-02-00401-04-04)

1

Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vyriausiasis specialistas Mindaugas
Žolynas

IV

15,0

15

0

02.004.01.04.05 Priemonė. Parengti ir kultūros
ministro įsakymu patvirtinti
kapinių ir palaidojimo vietas
žyminčių paminklų
inventorizavimo taisykles

Parengti tremtinių ir politinių
kalinių kapinių ir palaidojimo
vietas žyminčių paminklų
inventorizavimo taisykles

Parengtų tremtinių ir politinių
kalinių kapinių ir palaidojimo
vietas žyminčių paminklų
inventorizavimo taisyklių
skaičius

1

Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vyriausiasis specialistas Mindaugas
Žolynas

II

0,0

0,0

0,0

0,0 Lietuvos tremtinių ir politinių
kalinių kapų ir palaidojimo
vietas žyminčių paminklų
priežiūros tarpinstitucinio
veiklos plano 1.1 priemonė

02.004.01.04.06 Priemonė. Aplankyti
neinventorizuotas tremties
vietas, nufotografuoti Lietuvos
tremtinių ir politinių kalinių
kapus ir palaidojimo vietas
žyminčius paminklus ir juos
inventorizuoti pagal kultūros
ministro įsakymu tvirtinamas
Kapinių ir palaidojimo vietas
žyminčių paminklų
inventorizavimo taisykles

Skirti dalinį finansavimą
Aplankyta ir inventorizuota
Lietuvos tremtinių ir politinių tremtinių kapų skaičius (P-02kalinių kapų ir palaidojimo
004-01-04-05)
vietas žyminčių paminklų
paieškos, inventorizavimo ir
sukauptos medžiagos
populiarinimo projektams

10

Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vyriausiasis specialistas Mindaugas
Žolynas

IV

50,0

50,0

0,0

0,0 Lietuvos tremtinių ir politinių
kalinių kapų ir palaidojimo
vietas žyminčių paminklų
priežiūros tarpinstitucinio
veiklos plano 1.2 priemonė

02.004.01.04.07 Priemonė. Parengti ir kultūros
ministro įsakymu patvirtinti
siekiamų sutvarkyti Lietuvos
tremtinių ir politinių kalinių
kapinių ir palaidojimo vietas
žyminčių paminklų sąrašą

Parengti siekiamų sutvarkyti
Lietuvos tremtinių ir politinių
kalinių kapinių ir palaidojimo
vietas žyminčių paminklų
sąrašą

Parengtų siekiamų sutvarkyti
Lietuvos tremtinių ir politinių
kalinių kapinių ir palaidojimo
vietas žyminčių paminklų
sąrašų skaičius

1

Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vyriausiasis specialistas Mindaugas
Žolynas

IV

0,0

0,0

0,0

0,0 Lietuvos tremtinių ir politinių
kalinių kapų ir palaidojimo
vietas žyminčių paminklų
priežiūros tarpinstitucinio
veiklos plano 2.1 priemonė

02.004.01.04.08 Priemonė. Parengti ir kultūros
ministro įsakymu patvirtinti
Lietuvos tremtinių ir politinių
kalinių kapų bei palaidojimo
vietas žyminčių paminklų
tvarkymo ir ženklinimo
taisykles

Parengti Lietuvos tremtinių ir
politinių kalinių kapų bei
palaidojimo vietas žyminčių
paminklų tvarkymo ir
ženklinimo taisykles

Parengtos Lietuvos tremtinių
ir politinių kalinių kapų bei
palaidojimo vietas žyminčių
paminklų tvarkymo ir
ženklinimo taisyklės
(skaičius)

1

Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vyriausiasis specialistas Mindaugas
Žolynas

IV

0,0

0,0

0,0

0,0 Lietuvos tremtinių ir politinių
kalinių kapų ir palaidojimo
vietas žyminčių paminklų
priežiūros tarpinstitucinio
veiklos plano 2.2 priemonė

0

Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinio
veiklos plano 7.1.4 priemonė;
Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo, esančio užsienyje,
pažinimo, sklaidos ir globos
programos 1.7 priemonė;
Lietuvos Respublikos teritorijos
bendrojo plano įgyvendinimo
priemonių plano 37 priemonė

02.004.01.04.09 Priemonė. Konkurso būdu
skirti dalinį finansavimą
Lietuvos tremtinių ir politinių
kalinių kapams ir palaidojimo
vietas žymintiems paminklams
tvarkyti pagal kultūros
ministro įsakymu patvirtintas
taisykles
02.004.01.04.11 Priemonė. Surengti kapines
žyminčio ženklo idėjų
konkursą

Skirti dalinį finansavimą
Lietuvos tremtinių ir politinių
kalinių kapų ir palaidojimo
vietas žyminčių paminklų
priežiūros ir sutvarkymo
projektams

5

Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vyriausiasis specialistas Mindaugas
Žolynas

IV

100,0

100,0

0,0

0,0 Lietuvos tremtinių ir politinių
kalinių kapų ir palaidojimo
vietas žyminčių paminklų
priežiūros tarpinstitucinio
veiklos plano 2.3 priemonė

1

Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vyriausiasis specialistas Mindaugas
Žolynas

IV

0,0

0,0

0,0

Parengtų siekiamų
paženklinti Lietuvos tremtinių
ir politinių kalinių kapinių
sąrašų skaičius

1

Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vyriausiasis specialistas Mindaugas
Žolynas

IV

0,0

0,0

0,0

0,0 Lietuvos tremtinių ir politinių
kalinių kapų ir palaidojimo
vietas žyminčių paminklų
priežiūros tarpinstitucinio
veiklos plano 3.1 priemonė
0,0 Lietuvos tremtinių ir politinių
kalinių kapų ir palaidojimo
vietas žyminčių paminklų
priežiūros tarpinstitucinio
veiklos plano 3.2 priemonė

Įsteigta specialiojo atašė
pareigybė Lietuvos tremtinių
ir politinių kalinių kapų ir
palaidojimo vietas žyminčių
paminklų priežiūros
klausimams (P-02-004-01-0408)

1

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė

III-IV

250,0

250,0

100,0

Atnaujintų nuolatinių
ekspozicijų nacionaliniuose ir
respublikiniuose muziejuose
skaičius (R-02-004-02-01)

17

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Jolanta
Kaznauskaitė ir Rūta Pileckaitė

Surengtų laikinų parodų
nacionaliniuose ir
respublikiniuose muziejuose
skaičius (R-02-004-02-02)
Nacionalinių ir respublikinių
muziejų surengtų virtualių
parodų skaičius (R-02-004-0203)

133

Surengti Lietuvos tremtinių ir Surengtų kapines žyminčio
politinių kalinių kapines
ženklo idėjų konkursų
žyminčio ženklo idėjų
skaičius
konkursą

02.004.01.04.12 Priemonė. Parengti ir kultūros Parengti siekiamų paženklinti
Lietuvos tremtinių ir politinių
ministro įsakymu patvirtinti
siekiamų paženklinti Lietuvos kalinių kapinių sąrašą
tremtinių ir politinių kalinių
kapinių sąrašą
02.004.01.04.14 Priemonė. Įsteigti Lietuvos
Respublikos specialiojo atašė
pareigybę Lietuvos tremtinių ir
politinių kalinių kapų ir
palaidojimo vietas žyminčių
paminklų priežiūros
klausimams Lietuvos
Respublikos diplomatinėje
atstovybėje Rusijos
Federacijoje
02.004.02
TIKSLAS. Išsaugoti ir
populiarinti muziejuose
saugojamas kultūros paveldo
vertybes

Sutvarkyta tremtinių kapų ir
palaidojimo vietas žyminčių
paminklų (skaičius) (P-02004-01-04-06)

Įsteigti specialiojo atašė
pareigybę Lietuvos tremtinių ir
politinių kalinių kapų ir
palaidojimo vietas žyminčių
paminklų priežiūros
klausimams

53

0,0 Lietuvos tremtinių ir politinių
kalinių kapų ir palaidojimo
vietas žyminčių paminklų
priežiūros tarpinstitucinio
veiklos plano 5.1 priemonė

02.004.02.01

UŽDAVINYS. Gerinti
muziejų veiklos efektyvumą ir
kokybę

02.004.02.01.0 Priemonė. Finansuoti
1
respublikinių muziejų vidaus
administravimą ir vykdyti
muziejinę veiklą

Rengti muziejų srities teisės
aktų pakeitimo projektus

Rengti strateginio planavimo
dokumentus

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Jolanta
Kaznauskaitė ir Rūta Pileckaitė

Nacionaliniuose ir
respublikiniuose muziejuose
saugomų eksponatų skaičius
(tūkst.) (P-02-004-02-01-01)

4000

Nacionaliniuose ir
respublikiniuose muziejuose
suskaitmenintų muziejinių
vertybių skaičius (P-02-00402-01-02)
Muziejų ekspozicijose
pristatomų eksponatų skaičius
(tūkst.) (P-02-004-02-01-03)

200000

Finansuotų muziejinės veiklos
ir muziejinių vertybių
restauravimo projektų
skaičius (P-02-004-02-01-04)

50

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Jolanta
Kaznauskaitė

Nacionaliniuose ir
respublikiniuose muziejuose
restauruotų/konservuotų
eksponatų skaičius (P-02-00402-01-05)
Finansuotų muziejinių
vertybių įsigijimo projektų
skaičius (P-02-004-02-01-06)

7000

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Jolanta
Kaznauskaitė ir Rūta Pileckaitė

20

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Rūta Pileckaitė

Nacionalinių ir respublikinių
muziejų įsigytų eksponatų
skaičius P-02-004-02-01-07

90000

Atestuotų kilnojamųjų
kultūros vertybių
restauratorių skaičius P-02004-02-01-09
Parengtų teisės aktų projektų
skaičius

50

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Jolanta
Kaznauskaitė ir Rūta Pileckaitė
Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vyresnioji specialistė Rugilė Balkaitė

Parengtų strateginio
planavimo dokumentų
skaičius

2

80

3

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Jolanta
Kaznauskaitė ir Rūta Pileckaitė

I-IV

31,0

31,0

0,0

0,0 Muziejų metų programa,
patvirtinta Kultūros ministro
2011 m. rugsėjo 2 d. įsakymu
Nr. ĮV-562 priemonė 1.4.

Kaznauskaitė ir Rūta Pileckaitė

muziejinę veiklą

Rengti nacionalinių bei
respublikinių muziejų steigimo
dokumentų pakeitimo
projektus
02.004.02.01.0 Priemonė. Įgyvendinti
Rengti strateginio planavimo
2
Muziejų modernizavimo 2007- dokumentus
2015 metų programą

Parengtų nacionalinių bei
respublikinių muziejų
steigimo dokumentų
pakeitimo projektų skaičius
Parengtų strateginio
planavimo dokumentų
skaičius

5

1

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Rūta Pileckaitė

III-IV

Rengti teisės aktų projektus

Parengtų teisės aktų projektų
skaičius

6

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Jolanta
Kaznauskaitė ir Rūta Pileckaitė

II-IV

Finansuoti muziejinių
vertybių restauravimo ir
prevencinio konservavimo
projektus

Finansuotų muziejinių
vertybių restauravimo ir
prevencinio konservavimo
projektų skaičius

15

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Jolanta
Kaznauskaitė

III

Parengti sutarčių su
muziejinių vertybių
restauravimo ir prevencinio
konservavimo projektų
vykdytojais projektus
Tikrinti ir analizuoti
muziejinių vertybių
restauravimo ir prevencinio
konservavimo projektų
ataskaitas
Finansuoti muziejinių
vertybių įsigijimo projektus

Parengtų sutarčių su
muziejinių vertybių
restauravimo ir prevencinio
konservavimo projektų
vykdytojais skaičius
Patikrintų muziejinių vertybių
restauravimo ir prevencinio
konservavimo projektų
ataskaitų skaičius

10

III

15

IV

Finansuotų muziejinių
vertybių įsigijimo projektų
skaičius

30

Parengti sutarčių su
Parengtų sutarčių su
muziejinių vertybių įsigijimo muziejinių vertybių
projektų vykdytojais projektus restauravimo ir prevencinio
konservavimo projektų
vykdytojais skaičius

15

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Rūta Pileckaitė

IV

IV

437,0

437,0

0,0

0,0

Muziejų modernizavimo 20072015 metų programa, patvirtinta
Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d.
nutarimu Nr. 275 (Žin., 2007,
Nr. 34-1238), priemonė 3.2.
Muziejų modernizavimo 20072015 metų programa, patvirtinta
Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d.
nutarimu Nr. 275 (Žin., 2007,
Nr. 34-1238) priemonė 3.2.
Muziejų metų programa,
patvirtinta Kultūros ministro
2011 m. rugsėjo 2 d. įsakymu
Nr. ĮV-562 priemonė 1.2.

Muziejų metų programa,
patvirtinta Kultūros ministro
2011 m. rugsėjo 2 d. įsakymu
Nr. ĮV-562 priemonė 1.1.
Muziejų modernizavimo 20072015 metų programa, patvirtinta
Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d.
nutarimu Nr. 275 (Žin., 2007,
Nr. 34-1238) priemonė 2.1

Tikrinti ir analizuoti
muziejinių vertybių įsigijimo
projektų ataskaitas

02.004.02.01.0 Priemonė. Įgyvendinti
3
Muziejų metų programą

02.004.02.01.0 Priemonė. Finansuoti muziejų
4
darbuotojų dalyvavimą
Baltijos muzeologijos vasaros
mokykloje

Patikrintų muziejinių vertybių
įsigijimo projektų ataskaitų
skaičius

30

IV

Rengti LIMIS įgyvendinimo Surengtų LIMIS
Stebėsenos komiteto posėdžius įgyvendinimo Stebėsenos
komiteto posėdžių skaičius

3

I-IV

Organizuoti Muziejų metų
komisijos posėdžius

Surengtų posėdžių skaičius

2

Finansuoti Muziejų metų
programos projektus
(priemonės 2.1.3-2.1.8, 2.42.6, 3.2-5.1.1, 5.1.3)
Parengti sutarčių su
muziejinės veiklos projektų
vykdytojais projektus

Finansuotų projektų skaičius

15

Parengtų sutarčių su
muziejinės veiklos projektų
vykdytojais skaičius

14

I-III

Tikrinti ir analizuoti
muziejinės veiklos projektų
ataskaitas

Patikrintų muziejinės veiklos
projektų ataskaitų skaičius

15

II-IV

Viešinti Muziejų metų
programą ir jos renginius

Atliktų Muziejų metų
programos reklamos paslaugų
viešųjų pirkimų skaičius

2

Pateiktų pasiūlymų Lietuvos
nacionalinio radijo ir
televizijos laidoms dėl
Muziejų metų viešinimo
skaičius Muziejų metų
Surengtų
viešinimo koordinatorių
pasitarimų skaičius
Parengtų informacinių
pranešimų apie Muziejų
metus skaičius
Atrinktų Lietuvos muziejų
darbuotojų skaičius

30

Rinkti ir analizuoti muziejų
darbuotojų paraiškas ir
vykdyti Lietuvos dalyvių
atranką
Finansuoti Lietuvos muziejų Finansuotų projektų skaičius
darbuotojų dalyvavimo
Baltijos muzeologijos vasaros
mokykloje projektą

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Jolanta
Kaznauskaitė ir Rūta Pileckaitė
Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Jolanta
Kaznauskaitė

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Jolanta
Kaznauskaitė
Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Rūta Pileckaitė

I-IV

0,0

Muziejų metų programa,
patvirtinta Kultūros ministro
2011 m. rugsėjo 2 d. įsakymu
Nr. ĮV-562 priemonės 2.5 ir 2.6.

I-II

4

I-IV

1

0,0

II - III

I

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Rūta Pileckaitė

491,0

I-III

1

10

491,0

II

II

30,0

30,0

0,0

0,0

mokykloje

02.004.02.01.0 Priemonė: Vykdyti muziejų
5
veiklos priežiūrą, stebėseną ir
analizę

02.004.02.01.0 Priemonė. Parengti ir
7
įgyvendinti valstybės
saugyklose esančių
kilnojamųjų kultūros vertybių
restauravimo ir prevencinio
konservavimo veiklos planą
02.004.02.01.0 Priemonė. Sudaryti
8
palankesnes sąlygas pristatyti
reikšmingus užsienio valstybių
muziejinius objektus Lietuvoje

Tikrinti ir analizuoti Lietuvos
muziejų darbuotojų
dalyvavimo Baltijos
muzeologijos vasaros
mokykloje projekto ataskaitą
Dalyvauti nacionalinių ir
respublikinių muziejų tarybų
posėdžiuose
Rinkti ir analizuoti muziejų
metinius veiklos planus ir
ataskaitas
Rinkti muziejų 2011 metų
veiklos statistinius duomenis

Patikrintų ataskaitų skaičius

1

Muziejų tarybų posėdžių skaičius 17

Išanalizuotų muziejų metinių
veiklos planų ir ataskaitų
skaičius
Surinktų ir patikrintų muziejų
2011 metų veiklos statistinių
ataskaitų skaičius
Sisteminti, analizuoti ir skelbti Paskelbtų muziejų 2011 metų
muziejų 2011 metų veiklos
statistikos suvestinių skaičius
statistinius duomenis
Vykdyti muziejų vertinimą
Įvertinintų muziejų skaičius

100

Rengti muziejų eksponatų
Parengtų muziejų eksponatų
perkėlimo teisės aktų projektus perkėlimo teisės aktų projektų
skaičius
Rengti Muziejų tarybos
Surengtų Muziejų tarybos
posėdžius
posėdžių skaičius

5

100

1

2

3

Parengti teisės aktą

Parengtų teisės aktų ir
restauruotų bei prevenciškai
konservuotų objektų skaičius
(P-02-004-02-01-10)

1 teisės
aktas

Patikslinti teisės aktą,
reglamentuojantį valstybės
rašytinio įsipareigojimo
atlyginti nuostolius suteikimą,
numatant įsipareigojimo
galiojimo laiką nuo
kilnojamųjų kultūros vertybių
paėmimo vietos iki jų
sugrąžinimo savininkui

Patikslintų teisės aktų,
reglamentuojančių valstybės
rašytinio įsipareigojimo
atlyginti nuostolius suteikimą,
numatant įsipareigojimo
galiojimo laiką nuo
kilnojamųjų kultūros vertybių
paėmimo vietos iki jų
sugrąžinimo savininkui,
skaičius (P-02-004-02-01-11)

1

III

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Jolanta
Kaznauskaitė ir Rūta Pileckaitė

I - IV

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Jolanta
Kaznauskaitė

I

30,0

30,0

0,0

0,0

I-II

I - II

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Jolanta
Kaznauskaitė ir Rūta Pileckaitė

III-IV

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Jolanta
Kaznauskaitė
Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Ramunė
Petuchovaitė ir Rūta Pileckaitė

I-IV

IV

13,0

13,0

10,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinis
veiklos plano 6.1.1 priemonė

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Rūta Pileckaitė

IV

9,0

9,0

7,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinis
veiklos plano 6.1.4 priemonė

I-IV

02.004.03

02.004.03.01

Švenčių, atmintinų dienų,
60
Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė
I-IV
istorinių datų ir nusipelniusių
asmenybių jubiliejų
minėjimuose dalyvavusių
žmonių skaičius (tūkst.) (R02-004-03-01)
Įgyvendintų lituanistikos
3
Programų skyriaus vyriausioji specialistė
I-IV
tradicijų ir paveldo
Vilija Vyšniauskienė
išsaugojimo ir sklaidos
projektų skaičius (R-02-00403-02)
UŽDAVINYS. Užtikrinti Švenčių, atmintinų dienų, istorinių datų paminėjimą, Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenų atminimo išsaugojimą bei
skatinti lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimą
TIKSLAS. Išsaugoti istorinę
ir kultūrinę atmintį

02.004.03.01.0 Priemonė. Organizuoti ir
1
užtikrinti Švenčių, atmintinų
dienų ir istorinių datų
minėjimus
Surengti Lietuvos vėliavos
dienos (sausio 1 d.) minėjimą

Švenčių, atmintinų dienų ir
istorinių datų minėjimų
programų skaičius (P-02-00403-01-01)
Minėjimų skaičius

9

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė

1

Programų skyriaus vyriausioji specialistė
Vilija Vyšniauskienė

I

4,5

1

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė

I

Minėjimų skaičius

1

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė,
Programų skyriaus vyriausioji specialistė
Vilija Vyšniauskienė

I

Minėjimų skaičius

1

Minėjimų skaičius

2

Minėjimų skaičius

1

Minėjimų skaičius

1

Programų skyriaus vyriausioji specialistė
Vilija Vyšniauskienė

Minėjimų skaičius

2

Sukurtų filmų apie žymius
Lietuvos istorinius įvykius ar
asmenybes skaičius (P-02004-03-01-04)

1

Surengti Laisvės gynėjų
Minėjimų skaičius
dienos (sausio 13 d.) minėjimą
Surengti Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos (vasario 16osios) minėjimą
Surengti Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo
dienos (kovo 11 d.) minėjimą
Surengti Gedulo ir vilties
(birželio 14 d.) Okupacijos ir
genocido (birželio 15 d.)
dienų minėjimus
Surengti valstybės (Lietuvos
karaliaus Mindaugo
karūnavimo) (liepos 6 d.)
dienos minėjimą
Surengti Lietuvos žydų
genocido aukų atminimo
(rugsėjo 23 d.) diena
Surengti kitų einamųjų metų
istorinių datų minėjimus
02.004.03.01.0 Priemonė. Įgyvendinti
Televizinių kūrybinės
3
dokumentikos filmų ir (ar)
pilietinio, tautinio ir
lituanistinio ugdymo projektus serialų aktualiomis Lietuvos
istorijos ir kultūros temomis
kūrimas

I-IV

0,0

0,0

4,5

0,0

0,0

69,44

69,44

0,0

0,0

63,23

63,23

0,0

0,0

59,1

59,1

0,0

0,0

80,0

80,0

0,0

0,0

60,0

60,0

0,0

0,0

III

80,0

80,0

0,0

0,0

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė

II-IV

26,6

26,6

0,0

0,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Irma
Pužauskaitė, Profesionalaus meno
skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė

II-IV

500,0

500,0

0,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinis
veiklos plano 4.1.4 priemonė

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė

II

442,85 442,85

02.004.03.01.0 Priemonė. Organizuoti
4
Lietuvos kultūrai ir istorijai
nusipelniusių asmenybių
minėjimus

02.004.03.01.0 Priemonė. Užtikrinti
5
lituanistikos paveldo
įprasminimo projektų
įgyvendinimą

Lietuvos kultūrai ir istorijai
nusipelniusių asmenybių,
kuriems organizuoti
minėjimai, skaičius (P-02004-03-01-05)
Įgyvendinti Maironio 150-ųjų Surengtų konferencijų
gimimo metinių minėjimo
skaičius
programą
Surengtų minėjimų skaičius
Surengtų mokinių konkursų
skaičius

Dalinai finasuoti Lietuvos
nepriklausomybės akto
signatarų atminimo įamžinimo
projektus
Organizuoti parodą skirtą
dailininkės M. Katiliūtės 100
gimimo metinėms
Dalinai finansuoti J.
Marcinkevičiaus atminimo
lentos projekto sukūrimą
Organizuoti einamiesiems
metams svarbių Lietuvos
kultūrai ir istorijai
nusipelniusių asmenybių
minėjimus

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė,
Programų skyriaus vyriausioji specialistė
Vilija Vyšniauskienė

II-IV

320,0

320,0

0,0

0,0

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė,
Programų skyriaus vyriausioji specialistė
Vilija Vyšniauskienė
1
Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė
1 („Pavasa- Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė,
rio
Programų skyriaus vyriausioji specialistė
balsai“) Vilija Vyšniauskienė
Surengtų edukacinių
1 („Mairoprogramų skaičius
nio
kelias“)
Maironio 150-ųjų gimimo
2100
metinių minėjimo
plakatų, 1
informavimo sklaidos
leidinius
informacinių leidinių skaičius („Maironis
„Pavasario balsai“
(su CD)
1 leidinys Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė
„Maironis.
Archyvas“

III, IV

200,0

200,0

0,0

0,0

Parodų užsienio valstybėse
skaičius

7

2

IV
III

III

II

III

1 („Maironio
gyvenimo
ir kūrybos
keliais“)
1

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė,
Programų skyriaus vyriausioji specialistė
Vilija Vyšniauskienė

III-IV

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė

III-IV

30,0

30,0

0,0

0,0

1

Programų skyriaus vyriausioji specialistė
Vilija Vyšniauskienė

I

7,9

7,9

0,0

0,0

Projektų skaičius

1

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė

II

15,0

15,0

0,0

0,0

Projektų skaičius

3

II-IV

67,1

67,1

0,0

0,0

Surengtų renginių skaičius (P02-004-03-01-06)

10

0,0

0,0

Dalinai finasuotų Lietuvos
nepriklausomybės akto
signatarų atminimo
įamžinimo projektų skaičius
Parodų skaičius

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė,
Programų skyriaus vyriausioji specialistė
Vilija Vyšniauskienė

II-IV

254,15 254,15

02.004.03.01.0 Priemonė. Užtikrinti
5
lituanistikos paveldo
įprasminimo projektų
įgyvendinimą

Įgyvendinti Kristijono
Donelaičio 300-ųjų gimimo
metinių minėjimo 2010-2014
metų programą

Surengti spaudos dienos
minėjimą
Skirti „Kalbos premiją“ už
darbą lituanistikos srityje
Įsigyti ir įteikti „Kalbos
premijos“ laureatui skulptūrą

II-IV

0,0

0,0

Programų skyriaus vyriausioji specialistė
Vilija Vyšniauskienė

IV

8,0

8,0

0,0

0,0

5

II-IV

5,0

5,0

0,0

0,0

1

IV

20,0

20,0

0,0

0,0

II-IV

25,65

25,65

0,0

0,0

III-IV

40,50

40,50

0,0

0,0

3

Parengtų Kristijono
Donelaičio bibliografijų
skaičius
Kristijono Donelaičio poemos
„Metai“ vertimui į ispanų
kalbą konsultacijų skaičius

1

Kristijono Donelaičio poemos
„Metai“ naujų leidinių (su
CD) skaičius (vnt.)

169,15 169,15

Išleistų knygų skaičius

Surengti kalbinio ir
etnokultūrinio pavedo tyrimo
ekspediciją Dieveniškių krašte

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė,
Programų skyriaus vyriausioji specialistė
Vilija Vyšniauskienė

Išleistų leidinių skaičius (P02-004-03-01-07)

1 (Kristijo- Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė
no Donelaičio laikais
Mažosios
Lietuvos
bažnyčiose
naudotos
Agendos
(17301775)

Surengtų parodų skaičius

4

Programų skyriaus vyriausioji specialistė
Vilija Vyšniauskienė

Surengtų simpoziumų
skaičius
Pastatytų Kristijono
Donelaičio poemos „Metai“
spektaklių skaičius
Dalinai finansuotų
„Kristijono Donelaičio
skaitymų“ skaičius
Ekspedicijų skaičius

2

44,00

44,00

0,0

0,0

1

15,00

15,00

0,0

0,0

Surengtų minėjimų skaičius

1

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė

III-IV

11,00

11,00

0,0

0,0

1

Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė

III

8,0

8,0

0,0

0,0

1

II

4,0

4,0

0,0

0,0

Skirtų premijų skaičius

1

IV

20,0

20,0

0,0

0,0

Įsigytų ir įteiktų skulptūrų
skaičius

1

IV

3,0

3,0

0,0

0,0

Programų skyriaus vyriausioji specialistė
Vilija Vyšniauskienė

Dalinai finansuoti „Kalbos“
Renginių skaičius
1
Programų skyriaus vedėja Ona Šaltytė
IV
50,0
50,0
vakaro surengimą
PROGRAMA "VISUOMENĖS INFORMACINIS APRŪPINIMAS IR VIEŠOSIOS INFORMACIJOS SKLAIDA"
Viešųjų bibliotekų lankytojų
03.003.01
TIKSLAS. Siekti vartotojams
10600 Kultūros politikos departamento
skaičius (tūkst.)
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
teikiamų paslaugų bibliotekose
Virtualių apsilankymų
vyriausiosios specialistės Ramunė
geros kokybės
4000
bibliotekose skaičius (tūkst.)
Petuchovaitė ir Erika Buivydienė
Sukaupta dokumentų
6110
viešosiose bibliotekose
(dokumentų vnt. 1000
gyventojų)
Kompiuterizuotų viešųjų
93
bibliotekų dalis (procentais)
Parengtų dokumentų,
1
Kultūros politikos departamento
III
03.003.01.01
UŽDAVINYS. Skatinti
reglamentuojančių skaitymo
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
skaitymą visuomenėje bei
skatinimą, skaičius (kodas Pvedėja Regina Jaskelevičienė
gerinti informacijos
03-003-01-01-01)
bibliotekose prieinamumą
Vieno gyventojo
1
Kultūros politikos departamento
IV
informaciniam aprūpinimui
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
skiriama lėšų suma (litais)
vyriausiosios specialistės Ramunė
(2010 metais – 0,67 lito, 2011
Petuchovaitė ir Erika Buivydienė
metais (prognozė) – 0,87 lito)
(kodas P-03-003-01-01-02)
03.003.01.01.01 Priemonė. Numatyti skaitymo
6.300,0 6.300,0
Parengti teisės aktus ir sutartis Teisės aktų ir sutarčių
90
Kultūros politikos departamento
II
0,0
0,0
skatinimo visuomenėje
dėl valstybės biudžeto lėšų
skaičius
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
priemones ir jas įgyvendinti
skyrimo viešosioms
vyriausiosios specialistės Ramunė
bibliotekoms dokumentams
Petuchovaitė ir Erika Buivydienė
įsigyti ir skaitymo skatinimo
priemonėms 2012 metais
vykdyti
Finansuoti naujų dokumentų
įsigijimą savivaldybių
viešosioms bibliotekoms

Finansuoti naujų dokumentų
įsigijimą savivaldybių
viešosioms bibliotekoms

Finansuoti centralizuotą
elektroninių duomenų bazių
prenumeratą viešosioms
bibliotekoms

Valstybės biudžeto lėšų,
skirtų savivaldybių
viešosioms bibliotekoms
naujų dokumentų įsigijimui,
panaudojimas (proc.)
Valstybės biudžeto lėšų,
skirtų apskričių viešosioms
bibliotekoms naujų
dokumentų įsigijimui,
panaudojimas (proc.)
Centralizuotai
prenumeruojamų duomenų
bazių skaičius

100

I-IV

100

4

IV

5.047,0 5.047,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
0,0 kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinis
veiklos plano 6.1.2 punktas
(Bibliotekų renovacijos ir
modernizavimo 2003–2013
metų programa (0100)

0,0

0,0

586,0

586,0

0,0

0,0

471,9

471,9

0,0

0,0

IV

03.003.01.01.03 Priemonė: Baigti vykdyti
projektą "Bibliotekos
pažangai" ir užtikrinti jo
tęstinumą

Vykdyti viešųjų bibliotekų
Patikrintų ir išanalizuotų
naujų dokumentų įsigijimo
ataskaitų skaičius
valstybės biudžeto lėšomis
stebėseną ir analizę
Finasuoti Lietuvos
Vykdytų priemonių skaičius
nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos skaitymo
skatinimo priemonių vykdymą
2012 metais

88

4

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Ramunė
Petuchovaitė

Finansuoti projektus,
Projektų skaičius
skatinančius regionų ir vietos
bendruomenių skaitymą bei
kritinį mąstymą, kūrybiškumą
ir ugdyti kitus su skaitymu
susijusius įgūdžius
Organizuoti Lietuvos
Surengtų Lietuvos bibliotekų
bibliotekų tarybos veiklą
tarybos posėdžių skaičius

20

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Ramunė
Petuchovaitė ir Erika Buivydienė

0,0

0,0

0,0

0,0

II

45,0

45,0

0,0

0,0

II-IV

100

100

0,0

0,0

4

I-IV

6,0

6,0

0,0

0,0

Bendrafinansuoti Pasaulio
Skirtų valstybės biudžeto lėšų
bibliotekininkų kongreso
panaudojimas (proc.)
prieškonferencijos
organizavimą
Skirti apdovanojimus
Skirtų premijų skaičius
bibliotekų srities specialistams

100

II-III

20,0

20,0

0,0

0,0

4

II, IV

19,3

19,3

0,0

0,0

Dalyvauti Lietuvoje ir
Komandiruočių skaičius
užsienyje organizuojamose
profesiniuose renginiuose ir
dalykiniuose susitikimuose
Parengti Lietuvos Respublikos Parengtų teisės aktų projektų
bibliotekų įstatymo pakeitimo skaičius
projektą

10

I-IV

4,0

4,0

0,0

0,0

II-IV

0,0

0,0

0,0

0,0

Parengti teisės aktus ir sutartis
dėl projekto vykdymo 2012
metais bendrafinansavimo
valstybės biudžeto lėšų
skyrimo
Bendrafinansuoti projekto
vykdymą 2012 metais,
vykdant 2007 m. lapkričio 15
d. tarptautinį susitarimą su
Bilo ir Melindos Geitsų fondu
ir Lietuvos nacionaline
Martyno Mažvydo biblioteka

3

Teisės aktų ir sutarčių
skaičius

Bendrafinansavimo
įsipareigojimų įvykdymo
lygis, procentais

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Ramunė
Petuchovaitė

1

100

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Ramunė
Petuchovaitė

II

II-III

1.100,0 400,0
0,0
0,0

0,0
0,0

700,0 2007 m. lapkričio 15 d.
0,0 tarptautinį susitarimas su Bilo ir
Melindos Geitsų fondu ir
Lietuvos nacionaline Martyno
Mažvydo biblioteka

400,0

0,0

0,0

400,0

Vykdyti tęstinį investicijų
Mokymo klasių su atnaujinta
projektą "Bibliotekų
įranga skaičius
kompiuterizavimas",
užtikrinant viešųjų bibliotekų
mokymo klasių įrangos
atnaujinimą

03.003.01.02

Suskaitmenintų dokumentų
puslapių skaičius (tūkst.)
(kodas P-03-003-01-02-01)

UŽDAVINYS. Kaupti ir
dokumentuoti šalies kūrybos
produktus, sudaryti sąlygas
juos pažinti ir jiems plisti

03.003.01.02.01 Priemonė. Įgyvendinti
Lietuvos kultūros paveldo
skaitmeninimo, skaitmeninio
turinio saugojimo ir prieigos
strategiją

Vykdyti kultūros paveldo
skaitmeninimo rezultatų
stebėseną

Patikrintų ir išanalizuotų
ataskaitų skaičius

Parengti teisės aktus ir sutartį Teisės aktų ir sutarčių
kultūros paveldo
skaičius
skaitmeninimo stebėsenos
sistemos sukūrimui 2012
metais
Finansuoti skaitmeninto
Projektų skaičius
kultūros paveldo skaidos
projektus 2012 metais

Dalyvauti Lietuvoje ir
užsienyje organizuojamose
profesiniuose renginiuose ir
dalykiniuose susitikimuose

Komandiruočių skaičius

11

IV

1000

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Erika Buivydienė

7

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Erika Buivydienė

700,0

700,0

0,0

0,0

I

185,0
0,0

185,0
0,0

0,0
0,0

2

II

60,0

60,0

0,0

2

II-IV

120,0

120,0

0,0

6

I-IV

5,0

5,0

0,0

Bibliotekų renovacijos ir
modernizavimo 2003–2013
metų programa (0100),
patvirtinta Vyriausybės 2002 m.
rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 1454
(Žin., 2002, Nr. 92-3943) ir
Lietuvos informacinės
visuomenės plėtros 2011–2019
metų programos įgyvendinimo
2012–2014 metų priemonių
plano, patvirtinto susisiekimo
ministro 2012 m. sausio 13 d.
įsakymu Nr. 3-40 (2012, Nr. 9354), 5.1.1 priemonė

0,0
0,0 Lietuvos kultūros paveldo
skaitmeninimo, skaitmeninio
turinio saugojimo ir prieigos
0,0 strategijos (1500) įgyvendinimo
priemonių 2009–2013 metų
planas

0,0 Lietuvos kultūros paveldo
skaitmeninimo, skaitmeninio
turinio saugojimo ir prieigos
strategijos (1500) įgyvendinimo
priemonių 2009–2013 metų
planas ir Lietuvos inovacijų
2010–2020 metų strategijos
įgyvendinimo 2010–2013 metų
priemonių planas
0,0 Lietuvos kultūros paveldo
skaitmeninimo, skaitmeninio
turinio saugojimo ir prieigos
strategijos (1500) įgyvendinimo
priemonių 2009–2013 metų
planas

03.003.02

TIKSLAS. Skatinti lietuvių
kalba kuriamos grožinės
literatūros bei kitų Lietuvos
kultūrai reikšmingų leidinių
leidybą, literatūros sklaidą ir
skaitymą

UŽDAVINYS. Užtikrinti
lietuvių kalba kuriamos
grožinės literatūros ir kitų
Lietuvos kultūrai reikšmingų
leidinių leidybą
03.003.02.01.01 Priemonė. Užtikrinti lietuvių
kalba kuriamos grožinės
literatūros bei kitų Lietuvos
kultūrai reikšmingų leidinių
leidybos projektų
įgyvendinimą
03.003.02.01

03.003.02.02

UŽDAVINYS. Skatinti
lietuvių literatūros sklaidą

03.003.02.02.01 Priemonė. Skatinti lietuvių
literatūros sklaidą knygų
mugėse

Viešosioms bibliotekoms
neatlygintinai perduotų
dalinai finansuotų grožinės
literatūros ir kitų Lietuvos
kultūrai reikšmingų leidinių
egzempliorių skaičius (kodas
R-03-003-02-01)
Dalinai finansuotų grožinės
literatūros ir kitų Lietuvos
kultūrai reikšmingų leidybos
projektų skaičius (kodas P-03003-02-01-01)
Užtikrinti grožinės literatūros Projektų skaičius
ir kitų Lietuvos kultūrai
reikšmingų leidinių leidybos
projektų dalinį finansavimą
Sutarčių skaičius
Administruoti sutarčių, sąmatų
pildymą ir ataskaitų pateikimą
Įgyvendintų lietuvių
literatūros sklaidos projektų
skaičius (kodas P-03-003-0202-01)
Užtikrinti Vilniaus knygų
mugės finansavimą ir projekto
koordinavimą
Užtikrinti Bolonijos vaikų
knygų mugės finansavimą ir
projekto koordinavimą
Užtikrinti Geteburgo knygų
mugės finansavimą ir projekto
koordinavimą
Užtikrinti viešosioms
bibliotekoms neatlygintinai
perduotų dalinai finansuotų
grožinės literatūros ir kitų
Lietuvos kultūrai reikšmingų
leidinių egzempliorių
pristatymą
Užtikrinti Lietuvių literatūros
sklaidos projektų dalinį
finansavimą
Administruoti Lietuvių
literatūros sklaidos projektų
sutarčių, sąmatų pildymą ir
ataskaitų pateikimą

Skirtų lėšų suma

12000

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
svedėja Regina Jaskelevičienė

95

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
svedėja Regina Jaskelevičienė

130

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
svedėja Regina Jaskelevičienė

Lietuvos Respublikos
2009–2013 metų eksporto
plėtros strategija
Lietuvos Respublikos
2009–2013 metų eksporto
plėtros strategijos įgyvendinimo
priemonių planas

I-IV

95

5

1.000,0 1.000,0

0,0

0,0

0

0

0

0

780,0
200

780,0
200

0,0
0,0

0,0
0,0

200

200

0,0

0,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
svedėja Regina Jaskelevičienė

Skirtų lėšų suma

200 000 Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
svedėja Regina Jaskelevičienė
200 000

Skirtų lėšų suma

100 000

III

100

100

0,0

0,0

Perduotų leidinių skaičius
(vnt)

10 000

III-IV

20

20

0,0

0,0

5

III

239

239

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansuotų Lietuvių
literatūros sklaidos projektų
skaičius
Sutarčių skaičius

5

I

Dalyvauti tarptautinėse knygų
mugėse
Techniškai aptarnauti
ekspertų, vertinančių projektus
darbo grupes, administruoti
ekspertų atlygintinų paslaugų
sutartis, užtikrinti apmokėjimą
už suteiktas paslaugas
03.003.02.02.02 Priemonė. Puoselėti knygos
meną ir skirti lietuvių
literatūros premijas

Mugių skaičius
Ekspertų grupių skaičius/
Ekspertų grupių posėdžių
skaičius

Rengti Knygos meno konkursą Surengtų konkursų skaičius/
ir organizuoti laureatų
Įteiktų premijų skaičius (vnt.)
apdovanojimo ceremoniją
Užtikrinti Šv. Jeronimo
Įteiktų premijų skaičius
premijos, Jotvingio ir Jaunojo (vnt.)
Jotvingio premijos, M.
Mažvydo premijos, Metų
vertėjo krėslo premijos teikimą
ir finansavimą
Techniškai aptarnauti Knygos Posėdžių skaičius
meno konkurso ekspertų darbo
grupės posėdžius,
administruoti ekspertų
atlygintinų paslaugų sutartis,
užtikrinti apmokėjimą už
suteiktas paslaugas

Užtikrinti Lietuvių literatūros Finansuotų bandomųjų
vertimų projektų finansavimą vertimų projektų
skaičius/Finansuotų knygų
vertimo projektų skaičius
(vnt.)
Apdoroti ir viešai paskelbti
TIKSLAS. Kurti gyvybingą
duomenys apie informacinės
informacinę erdvę, skatinant
visuomenės informavimo
visuomenės kritinį mastymą ir
priemones (vnt.) (kodas R-03atsakingą žiniasklaidą
003-03-01)

03.003.02.02.03 Priemonė. Skatinti lietuvių
literatūros vertimus

03.003.03

03.003.03.01

UŽDAVINYS. Užtikrinti
visuomenės informavimo
politikos įgyvendinimo
efektyvumą ir veiksmingumą

3

II-IV

14

14

0,0

0,0

2/7

I-IV

7

7

0,0

0,0

I

80,0
54,2

80,0
54,2

0,0
0,0

0,0
0,0

5

I-IV

24,2

24,2

0,0

0,0

2

I

1,6

1,6

0,0

0,0

II-III

200,0

200,0

0,0

0,0

1/7

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
svedėja Regina Jaskelevičienė

8 vnt./8

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
svedėja Regina Jaskelevičienė

270

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
svedėja Regina Jaskelevičienė,
Informacinės visuomenės plėtros skyriau
vyriausioji specialistė Audra
Ambrazaitienė
Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
svedėja Regina Jaskelevičienė,
Informacinės visuomenės plėtros skyriau
vyriausioji specialistė Audra
Ambrazaitienė

Surengtų seminarų ir
konferencijų skaičius (P-03003-03-01-02)

2

Parengtų teisės aktų skaičius
(P-03-003-03-01-03)
Įteiktų premijų skaičius
(P-03-003-03-01-04)

2
3

politikos įgyvendinimo
efektyvumą ir veiksmingumą

03.003.03.01.01 Priemonė. Pertvarkyti
valstybės paramos
kultūriniams ir
šviečiamiesiems projektams
visuomenės informavimo
priemonėse administravimą,
siekiant jo efektyvumo ir
skaidrumo
03.003.03.01.02 Priemonė. Užtikrinti teisės
aktų reikalavimų laikymąsi
visuomenės informavimo
priemonėse

svedėja Regina Jaskelevičienė,
Informacinės visuomenės plėtros skyriau
vyriausioji specialistė Audra
Ambrazaitienė
Parengtų teisės aktų,
1
numatančių užsienio lietuvių
viešosios informacijos
rengėjų kultūrinių ir
šviečiamųjų projektų
finansavimą, skaičius (P-03003-03-01-06)
Parengti teisės aktų projektus, Parengtų teisės aktų,
1
Kultūros politikos departamento
nustatančius valstybės
nustatančių valstybės
(Visuome- Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
paramos kultūriniams ir
paramos kultūriniams ir
nės
vedėja Regina Jaskelevičienė
šviečiamiesiems projektams
šviečiamiesiems projektams
informavi
visuomenės informavimo
visuomenės informavimo
mo
priemonėse administravimo
priemonėse administravimo
įstatymo
pertvarkymą
pertvarkymą, skaičius (kodas pakeitimo
P-03-003-03-01-01)
įstatymo
projektas)
Tobulinti duomenų apie
Kultūros politikos departamento
Duomenų bazių skaičius
1
visuomenės informavimo
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
priemones registrą
vedėja Regina Jaskelevičienė,
Informacinės visuomenės plėtros skyriau
vyriausioji specialistė Audra
Ambrazaitienė
Rinkti, sisteminti ir paskelbti Juridinių asmenų,
363
Kultūros politikos departamento
informaciją apie informacinės deklaravusių informaciją apie
Informacinės visuomenės plėtros skyriau
visuomenės informavimo
visuomenės informavimo
vyriausioji specialistė Audra
priemones ir jų dalyvius
priemones ir jų dalyvius,
Ambrazaitienė
skaičius
Rinkti, sisteminti ir skelbti
Juridinių asmenų,
170
informaciją apie laikraščių ir deklaravusių savo leidžiamų
žurnalų, išskyrus tuos, kurių leidinių tiražą skaičius
tiražas maženis negu 500 egz.,
ir (arba) kuriuose
nespausdinama reklama,
vidutinį tiražą
Svarstyti patraiškas dėl
Svarstytų paraiškų skaičius
5
metinės įmokos už
transliavimo ir retransliavimo
licenciją dydžio nustatymo ir
rengti reikiamus dokumentus

07 Globalios Lietuvos
tarpinstitucinio veiklos plano
vertinimo kriterijus

III

I-IV

23,0

23,0

17,0

15,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinis
veiklos plano 2.1.7 priemonė

15,0

15,0

15,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03.003.03.01.03 Priemonė. Rengti visuomenės
informavimo sritį
reglamentuojančių teisės aktų
projektus, organizuoti
seminarus, konferencijas,
tyrimus visuomenės
informavimo srities
klausimais, teikti premijas

Išnagrinėti teisės aktus,
Parengtų teisės aktų skaičius
reglamentuojančius
visuomenės informavimo
priemonių atstovų
atsakomybę, ir prireikus
parengti teisės aktų projektus,
būtinus siekiant užtikrinti
galimybę imtis teisės aktuose
nustatytų poveikio priemonių

1

Parengti Visuomenės
Parengtų teisės aktų skaičius
informavimo įstatymo
projektą, kuriuo visuomenės
informavimo priemonių
valdytojai būtų įpareigoti
viešai skelbti suvestinius
finansinės apskaitos duomenis,
taip pat informaciją apie
gaunamas pajamas iš reklamos
ir užsakomųjų straipsnių,
nurodant, kiek reklamos ir
užsakomųjų straipsnių užsakė
valstybės ir savivaldybių
institucijos ir įstaigos bei
politinės partijos

1

Parengti Visuomenės
Parengtų teisės aktų skaičius
informavimo įstatymo
pakeitimo projektą, kuriuo
būtų įgyvendinamos 2010 m.
kovo 10 d. Europos
Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2010/13/ES dėl
valstybių narių įstatymuose ir
kituose teisės aktuose išdėstytų
tam tikrų nuostatų, susijusių
su audiovizualinės
žiniasklaidos paslaugų
teikimu, derinimo nuostatos
Organizuoti paraiškų
Įteiktų premijų skaičius
premijoms už publicistinius
kūrinius gauti svarstymą ir
premijų įteikimą

1

3

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
svedėja Regina Jaskelevičienė

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriau
vyriausioji specialistė Audra
Ambrazaitienė

0

Kultūros srities antikorupcinės
2011-2014 metų programos
priemonių įgyvendinimo plano,
patvirtinto kultūros ministro
2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu
Nr. ĮV-778, 9 punktu nustatyta
priemonė. Nacionalinės kovos su
korupcija 2011-2014 metų
programos įgyvendinimo
priemonių plano 9.1. priemonė)

III

0

0

0

IV

40,0
0,0

40,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 Kultūros srities antikorupcinės
2011-2014 metų programos
priemonių įgyvendinimo plano,
patvirtinto kultūros ministro
2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu
Nr. ĮV-778, 7 punktu nustatyta
priemonė. Nacionalinės kovos su
korupcija 2011-2014 metų
programos įgyvendinimo
priemonių plano 8.3 priemonė

III

0,0

0,0

0,0

0,0

IV

17,5

17,5

0,0

0,0

Organizuoti konferencijas
visuomenės informavimo
klausimais

Atlikti teisės aktuose įtvirtintų
ūkinės komercinės veiklos
leidimų (licencijų) peržiūrą, jų
išdavimo sąlygų analizę,
nustatyti nepagrįstus,
Parengti dokumentus,
03.003.03.01.04 Priemonė. Parengti ir
nustatančius skaitmeninio
įgyvendinti skaitmeninio
raštingumo ugdymo priemones raštingumo skatinimą

Suorganizuotų konferencijų
skaičius

2

Pateiktų išvadų dėl teisės aktų
rengimo reikalingumo
skaičius
Parengtų teisės aktų skaičius
(prireikus)
Parengtų dokumentų,
nustatančių skaitmeninio
raštingumo skatinimą
skaičius (kodas P-03-003-0301-05)

1

Dalyvauti Europos Komisijos Dalyvautų posėdžių skaičius
Žiniasklaidos raštingumo
ekpertų darbo grupės
posėdžiuose
Sudaryti darbo grupę
Darbo grupių skaičius
Skaitmeninio raštingumo
Parengti skaitmeninio
Parengtų teisės aktų skaičius
raštingumo ugdymo priemonių
planą

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
svedėja Regina Jaskelevičienė,
Informacinės visuomenės plėtros skyriau
vyriausioji specialistė Audra
Ambrazaitienė
Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vedėja Regina Jaskelevičienė

I-IV

22,5

22,5

III

0

0

0,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vedėja Regina Jaskelevičienė,
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Ramunė
Petuchovaitė
Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
svedėja Regina Jaskelevičienė

IV

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1
1

3

0,0 Kultūros srities antikorupcinės
2011-2014 metų programos
priemonių įgyvendinimo plano,
patvirtinto kultūros ministro
2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu
0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinis
veiklos plano 4.1.2 priemonė

I-IV

Kultūros politikos departamento
III
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vedėja Regina Jaskelevičienė,
1
IV
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Ramunė
Petuchovaitė
PROGRAMOS "KULTŪROS PRIEINAMUMO VISOJE LIETUVOJE DIDINIMAS IR VISUOMENĖS DALYVAVIMO KULTŪROJE SKATINIMAS"
Išsaugota gyvųjų tradicinės
15
Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
04.003.01
TIKSLAS. Spartinti tolygią
kultūros reiškinių (R-04-003Seliukaitė
kultūros sklaidą ir
01-01)
kūrybiškumą regionuose,
Visuomenės narių nuomonė
5
sukurti kultūra grįstos
apie kultūros prieinamumo
ekonomikos plėtrą, stiprinti
padidėjimą (gyventojai,
regionų savitumą ir kūrybingai
manantys, kad kultūros
jį panaudoti
prieinamumas didėja)
(procentais) (R-04-003-0102)
04.003.01.01
UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas regionų kultūros vystymuisi kaip sudėtinei darnios regionų plėtros daliai
04.003.01.01.01 Priemonė. Vykdyti kultūros
1818,0 1.818,0
0,0
plėtros regionuose programą
1

0,0

04.003.01.01.01 Priemonė. Vykdyti kultūros
plėtros regionuose programą

Atlikti bandomuosius kultūros Parengtų rekomendacijų
ir kūrybinių paslaugų
skaičius
savivaldybėse
tyrimus ir parengti
rekomendacijas

1

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė

Nustatyti viešojo sektoriaus
kultūros įstaigų veiklos
vertinimo kriterijus
Organizuoti kultūros
specialistų kvalifikacijos
tobulinimo
projektų konkursą

1

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji
specialistė Jadvyga Lisevičiūtė

Teisės aktų skaičius (P-04003-01-01-01 kriterijaus
sudedamoji dalis)
Kultūros specialistų,
patobulinusių kvalifikaciją,
skaičius

I-IV

100,0

100,0

0,0

0,0 Regionų kultūros plėtros
2012–2020 metų programos,
patvirtintos patvirtinta kultūros
ministro 2011 m. spalio 19 d.
įsakymu Nr. ĮV-639, 1.1
priemonė Atlikti bandomuosius
kultūros ir kūrybinių paslaugų
savivaldybėse tyrimus, įvertinant
viešojo ir verslo sektorių
kultūros paslaugų teikėjus, ir
parengti rekomendacijas

III

20,0

20,0

0,0

0,0 Regionų kultūros plėtros
2012–2020 metų programos 3.5
priemonė
0,0 Regionų kultūros plėtros
2012–2020 metų programos
priemonės: 4.3. Sukurti kultūros
darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimo modelį ir parengti
naujas kvalifikacijos tobulinimo
programas ir jas vykdyti 4.4.
Išanalizuoti kultūros specialistų
atestacijos būklę ir, reikalui
esant, pakeisti teisės aktus,
reglamentuojančius atestaciją

3000

Regionų kultūros skyriaus vyriausiosios
specialistės Irena Kezienė ir Jadvyga
Lisevičiūtė

I-IV

500,0

500,0

0,0

Organizuoti Kultūros
Kultūros įstaigų vadovų,
ministerijai pavaldžių kultūros dalyvavusių kursuose,
įstaigų vadovams kursus dėl
skaičius
teisės aktų projektų vertinimo
valstybės korupcijos,
socialiniu, ekonomikos,
finansų ir kitais požiūriais

20

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė

IV

0,0

0,0

0,0

Atlikti menininkų mainų
Atliktų studijų skaičius
rezidencijų infrastruktūros
galimybių studiją
Finansuoti projektą „Lietuvos Finansuotų projektų skaičius
kultūros sostinė“

1

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė

II-IV

50,0

50,0

0,0

1

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė

I-IV

100,0

100,0

0,0

0,0 Kultūros srities antikorupcinės
2011-2014 metų programos
priemonių įgyvendinimo plano,
patvirtinto kultūros ministro
2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu
Nr. ĮV-778, 2 punktu nustatyta
priemonė. Nacionalinės kovos
su korupcija 2011-2014 metų
programos įgyvendinimo
priemonių plano 3.1 priemonė
0,0 Regionų kultūros plėtros
2012–2020 metų programos 1.1
priemonė
0,0 Regionų kultūros plėtros
2012–2020 metų programos 3.1
priemonė

04.003.02

Skatinti premijomis regionų
Premijų skaičius (P-04-003kultūros įstaigas ir specialistus 01-01-02)
(premijos, komandiruotės ir
kt.)

5

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji
specialistė Jadvyga Lisevičiūtė

I-IV

48,0

48,0

0,0

0,0

Finansuoti kultūrinę ir
Finansuotų projektų,
socialinę atskirtį mažinančius mažinančių kultūrinę ir
projektus
socialinę atskirtį regionuose,
skaičius (P-04-003-01-01-03)
Vykdyti kultūros plėtrą
Teisės aktų skaičius (P-04regionuose
003-01-01-01 kriterijaus
sudedamoji dalis)

43

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji
specialistė Jadvyga Lisevičiūtė

I-IV

500,0

500,0

0,0

0,0 Regionų kultūros plėtros
2012–2020 metų programos 1.5
priemonė

4

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė, Regionų kultūros skyriaus
vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė

I-IV

500,0

500,0

0,0

Dalyvių etninės ir regionų
kultūrinės veiklos projektuose
skaičius (tūkst.) (R-04-00302-01)

30

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė, Regionų kultūros skyriaus
vyriausioji specialistė Irena Kezienė

0,0 Regionų kultūros plėtros
2012–2020 metų programos
priemonės: 1.2. Parengti ir
įgyvendinti viešojo sektoriaus
kultūros įstaigų modernizavimo
ir renovavimo programą
3.2. Parengti regionų kultūros ir
meno tarybų nuostatus ir įsteigti
tarybas, 1.2. Sukurti ir
įgyvendinti bandomąjį projektą
„Menas – žmogaus gerovei“, jo
pagrindu apibendrinti patirtį ir
parengti metodines
rekomendacijas; 1.1. Parengti
jaunų kultūros specialistų
rezidencijos finansavimo tvarką

3

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė, Regionų kultūros skyriaus
vyriausioji specialistė Irena Kezienė

III-IV

190,0
78,0

190,0
78,0

0,0
0,0

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė

I-IV

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0 Etninės kultūros plėtros
valstybinė 2010-2014 metų
programos , patvirtintos
patvirtinta kultūros ministro
2010 m. birželio 28 d. įsakymu
Nr. ĮV-363 (Žin., 2010, Nr. 794085), 1.1 priemonė
0,0 Etninės kultūros plėtros
valstybinė 2010-2014 metų
programos 1.7 priemonė

TIKSLAS. Sudaryti palankias
sąlygas bendruomenių meninei
saviraiškai, skatinti kultūrinį
gyvenimą, sudaryti palankias
sąlygas plėtoti visų meno šakų
ir žanrų mėgėjų meno veiklą

04.003.02.01
UŽDAVINYS. Skatinti kultūros turinio ir formų įvairovę regionuose
04.003.02.01.03 Priemonė. Vykdyti Etninės
Parengti Nematerialaus
Parengtų teisės aktų skaičius
kultūros plėtros valstybinę
kultūros paveldo vertybių
(P-04-003-02-01-08
programą
registro nuostatų projektą ir
kriterijaus sudedamoji dalis)
kitus teisės aktus šiam
paveldui išsaugoti
Parengti rekomendacijas dėl
Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto archyvo,
kaip nacionalinės vertybės,
statuso

Išanalizuoti kultūros įstaigų
(muziejų, kultūros centrų,
bibliotekų) parengtas
edukacines programas, skirtas
etninės kultūros sklaidai,
parengti rekomendacijas joms
tobulinti

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji
specialistė Irena Kezienė

I-IV

0,0

0,0

0,0

0,0 Etninės kultūros plėtros
valstybinė 2010-2014 metų
programos 2.1 priemonė

Įtraukti į edukacinių programų
užsiėmimus bendruomenes,
tautodailininkus, tautosakos
pateikėjus, folkloro atlikėjus,
panaudoti jų patirtį, teikti
rekomendacijas dėl edukacinės
veiklos plėtros

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji
specialistė Irena Kezienė

I-IV

0,0

0,0

0,0

0,0 Etninės kultūros plėtros
valstybinė 2010-2014 metų
programos 2.3 priemonė

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė

I-IV

20,0

20,0

0,0

0,0 Etninės kultūros plėtros
valstybinė 2010-2014 metų
programos 2.11 priemonė

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji
specialistė Irena Kezienė

I-IV

0,0

0,0

0,0

0,0 Etninės kultūros plėtros
valstybinė 2010-2014 metų
programos 2.15 priemonė

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė

I-IV

0,0

0,0

0,0

0,0 Etninės kultūros plėtros
valstybinė 2010-2014 metų
programos 2.18 priemonė

IV

2,0

2,0

0,0

0,0 Etninės kultūros plėtros
valstybinė 2010-2014 metų
programos 3.9 priemonė

Parengti kraštotyrinio vietovės
tyrinėjimo metodines
rekomendacijas ir rengti
mokymo seminarus
Siekti, kad nacionalinis
transliuotojas nuolat skleistų
etninės kultūros vertybes,
tradicijas
Išanalizuoti sutartinių sklaidos
padėtį ir parengti
rekomendacijas dėl jos
gerinimo, organizuoti
mokymus, tyrimus,
populiarinimą
Surengti konferenciją apie
etninės kultūros sklaidos
masinėse informavimo
priemonėse problemas bei
parengti rekomendacijas dėl
padėties gerinimo
Kasmet nustatyti Programos
įgyvendinimo prioritetus ir
organizuoti konferencijas
įgyvendinimo aktualijoms
aptarti
Skirti J. Basanavičiaus premiją
ir tris Kultūros ministerijos
premijas regionų kultūros
įstaigoms ir specialistams ir kt.

Parengtų rekomendacijų
skaičius

3

Surengtų konferencijų
skaičius

1

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji
specialistė Irena Kezienė

Parengtų rekomendacijų
skaičius

1

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė

I

0,0

0,0

0,0

0,0 Etninės kultūros plėtros
valstybinė 2010-2014 metų
programos 5.1 priemonė

Premijų skaičius (P-04-00302-01-10)

4

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė

IV

90,0

90,0

0,0

0,0

04.003.02.01.04 Priemonė. Vykdyti Dainų
švenčių tradicijos tęstinumo
programą

Iš dalies finansuoti
prioritetinius tęstinius
renginius
Parengti teisės aktus

Su Vyriausybės atstovais
apskrityse analizuoti, kaip
savivaldybės įgyvendina
Lietuvos Respublikos
įstatymuose nustatytas etninės
kultūros, dainų švenčių
tradicijos išsaugojimo ir
plėtros prievoles
04.003.03

TIKSLAS. Sudaryti tinkamas
sąlygas kūrybiškumui ir
novatoriškumui plėtoti
regionuose

04.003.03.01
UŽDAVINYS. Skatinti vaikų ir jaunimo kultūrą
04.003.03.01.01 Priemonė. Iš dalies finansuoti Iš dalies finansuoti vaikams ir
jaunimui skirtus kultūros bei
vaikams ir jaunimui skirtus
kultūrinės edukacijos
kultūros bei kultūrinės
projektus
edukacijos projektus

04.003.03.01.02 Priemonė. Vykdyti edukacijos Organizuoti edukacijos
specialistų kultūros srityje
specialistų kultūros srityje
kvalifikacijos tobulinimą
rengimo ir kvalifikacijos
tobulinimo programas

Iš dalies finansuotų
prioritetiniams tęstinių
renginių skaičius
Parengtų teisės aktų skaičius
(P-04-003-02-01-08
kriterijaus sudedamoji dalis)
Pasitarimų skaičius

Vaikų, dalyvavusių kultūros
institucijų edukaciniuose
projektuose, dalis (nuo
mokinių iki 17 m. amžiaus
skaičiaus) proc. (kodas R-04003-03-01)
Gyventojų nuomonė apie
kultūrinės aplinkos ir
paslaugų, skatinančių
kultūrinių žmogaus
kompetencijų ir kūrybingumo
visą jo gyvenimą ugdymą,
kokybės pokyčius
(gyventojai, manantys, kad
kultūrinės aplinkos ir
paslaugų kokybė gerėja)
(procentais) (kodas R-04-00303-02)

8

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji
specialistė Jadvyga Lisevičiūtė

2

I-IV

200,0

200,0

0,0

0,0

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė

IV

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė

I-IV

0,0

0,0

0,0

0,0 Mėgėjų meno plėtros 2010-2016
metų strategijos, patvirtintos
kultūros ministro 2010 m.
birželio 22 d. įsakymu Nr. ĮV360, 2.2.1 priemonė

2,7

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė

I, IV

300,0

300,0

0,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinis
veiklos plano 4.2.2 priemonė

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė

IV

50,0

50,0

0,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinis
veiklos plano 4.1.1 priemonė

10

Iš dalies finansuotų vaikų ir
30
jaunimo kultūrinės veiklos
projektų skaičius (P-04-00303-01-02)
Vaikų, dalyvavusių kultūros
10 000
institucijų edukaciniuose
projektuose, skaičius (P-04003-03-01-04)
Parengtų edukacijos
15
specialistų skaičius (P-04-00303-01-01)

Paskatintų kultūros ir meno
4
Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
IV
26,0
kūrėjų, dirbančių su vaikais ir
Seliukaitė
jaunimu, skaičius (P-04-00303-01-03)
PROGRAMA "TAUTINIŲ MAŽUMŲ INTEGRACIJA Į LIETUVOS VISUOMENĘ IŠSAUGANT JŲ TAPATUMĄ"
04.004.01
Tautinėms mažumoms
4100
Tautinių mažumų skyriaus vedėjas
I-IV
TIKSLAS. Stiprinti tautinių
priklausančių asmenų
Kastytis Minkauskas
mažumų integraciją į Lietuvos
dalyvavimo integraciniame
visuomenę, išsaugant tautinių
procese skaičiaus didėjimas
mažumų tapatumą
(R-04-004-01-01)
Asmenų, priklausančių
34
Tautinių mažumų reikalų skyriaus
I - IV
04.004.01.01
UŽDAVINYS. Remti tautinių
tautinėms mažumoms ir
vyriausiosios specialistės Birutė
mažumų tapatumo
įtrauktų į valstybinės kalbos
Kazlauskienė ir Gražina Sluško
išsaugojimą, skatinti tautinių
mokymą kultūros centruose,
mažumų integraciją, stiprinti
skaičius (P-04-004-01-01-01)
tautinių santykių darną
Tautinių mažumų kultūros
115
Tautinių mažumų reikalų skyriaus
I - IV
paveldo ir tradicijų sklaidos
vyriausiosios specialistės Birutė
renginių skaičius (P-04-004Kazlauskienė, Gražina Sluško ir Rasa
01-01-03)
Paliukienė
Leidinių ir informacinių
190
pranešimų apie Lietuvos
tautines mažumas bei jų
renginius skaičius (P-04-00401-01-07)
Organizuoti tautinių mažumų Vaikų ir jaunimo,
60
Tautinių mažumų skyriaus vyriausioji
85,0
04.004.01.01.01 Priemonė. Remti tautinių
I - IV
folkloro mokyklos veiklą
dalyvavusių tautinių mažumų
specialistė Rasa Paliukienė
mažumų etnokultūros
folkloro mokymuose ir
puoselėjimą ir sklaidą
sklaidoje, skaičius
04.003.03.01.03 Priemonė. Skirti kultūros
ministerijos premijas regionų
kultūros įstaigoms ir
specialistams

Skirti kultūros ministerijos
premijas regionų kultūros
įstaigoms ir specialistams

Organizuoti folkloro kursų
organizavimas (1 kursas, 20
asm., 6 val.)
Organizuoti tarptautinę
folkloro stovyklą
Organizuoti tautinių mažumų
folkloro situacijos garso ir
vaizdo įrašais fiksavimą
Lietuvoje
Organizuoti sukauptos
medžiagos archyvavimą
naudojant mokslinius folkloro
archyvavimo metodus

Asmenų, dalyvavusių folkloro
kursuose skaičius

20

Tarptautinės folkloro
stovyklos dalyvių skaičius
Tautinių mažumų folkloro
situacijos Lietuvoje garso ir
vaizdo įrašų valandų skaičius

10

Suarchyvuotos medžiagos
kiekis (valandomis)

1

5

26,0

0,0

0,0 Vaikų ir jaunimo kultūrinės
edukacijos 2006-2011 metų
programa (0610)

85,0

0,0

0,0

Organizuoti tautinių mažumų
folkloro kolektyvų,
reprezentuojančių Lietuvos
tautinių mažumų kultūrą,
koncertinių programų rengimą
ir pristatymą Lietuvoje ir
užsienyje

Tautinių mažumų folkloro
kolektyvų, reprezentuojančių
Lietuvos tautinių mažumų
kultūrą, koncertinių programų
paengimų ir pristatymų
Lietuvoje ir užsienyje
skaičius

6

Organizuoti Lietuvos tautinių
mažumų meno kolektyvų
konsultavimą ir rengimą
kalendorinėms šventėms,
metodinės paramos teikimą,
kolektyvų atestaciją

Lietuvos tautinių mažumų
meno kolektyvų konsultavimo
ir rengimo kalendorinėms
šventėms, metodinės paramos
teikimo, kolektyvų atestacijos
valandų skaičius

20

Organizuoti informacijos
Konsultacijų folkloro ir
teikimą folkloro ir etnografijos etnografijos klausimais
klausimais (fonoteka,
skaičius
videoteka, biblioteka).
Organizuoti patalpų ir būtinos
įrangos suteikimą tautinių
mažumų folkloro
kolektyvams kultūriniams
renginiams ir repeticijoms
organizuoti
04.004.01.01.02 Priemonė. Užtikrinti tautinių Organizuoti renginius,
mažumų tapatumo išsaugojimą skatinančius tautinių mažumų
kultūros ir tradicijų
bei kultūrų sklaidą
puoselėjimą bei populiarinimą
Organizuoti tautinių mažumų
meno parodas

Patalpų ir būtinos įrangos
suteikimo tautinių mažumų
folkloro kolektyvams
kultūriniams renginiams ir
repeticijoms organizuoti
skaičius
Renginių, skatinančių tautinių
mažumų kultūros ir tradicijų
puoselėjimą bei
populiarinimą skaičius
Suorganizuotų tautinių
mažumų meno parodų
skaičius
Organizuoti tautinių mažumų Surengtų susitikimų su
atstovų susitikimus su
Lietuvos kultūros ir
Lietuvos kultūros ir
visuomenės veikėjais skaičius
visuomenės veikėjais
Organizuoti tautinių mažumų Suorganizuotų tautinių
konferenciją ar festivalį
mažumų festivalių ar
konferencijų Vilniuje skaičius
Organizuoti seminarus ar
apskrito stalo diskusijas
(Tarptautinei žmogaus teisių
dienai, Tarptautinei
tolerancijos dienai)

Suorganizuotų seminarų ar
apskrito stalo diskusijų
skaičius (Tarptautinei
žmogaus teisių dienai,
Tarptautinei tolerancijos
dienai)

50

5

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausiosios specialistės Birutė
Kazlauskienė ir Rasa Paliukienė

I - IV

1

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Birutė Kazlauskienė

I - IV

6

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausiosios specialistės Birutė
Kazlauskienė ir Rasa Paliukienė

I - IV

80

14

3

434,0

434,0

0,0

0,0

Organizuoti informacinio
biuletenio tautinėms
bendrijoms leidimą ir
platinimą Kaune, Klaipėdoje,
Alytuje, Visagine,
Kėdainiuose
Organizuoti visuomenės
informavimą apie tautinių
bendrijų kultūrinę veiklą
interneto svetainėse ir kitose
visuomenės informavimo
priemonėse

Parengtų ir išleistų
informacinio biuletenio
tautinėms bendrijoms
numerių skaičius

Informacinių pranešimų
visuomenės informavimo
priemonėse apie tautinių
bendrijų kultūrinę veiklą
skaičius (sudedamoji
kriterijaus P-04-004-01-0107 dalis)
Organizuoti informacinio
Suteiktų informacinio centro
centro paslaugų teikimą
Vilniuje paslaugų tautinių
tautinių mažumų
mažumų nevyriausybinių
nevyriausybinių organizacijų organizacijų atstovams
atstovams
skaičius (valandomis)
Organizuoti nuolatinės
Suteiktų konsultacijų apie
metodinės – praktinės paramos galimybes gauti finansavimą
apie galimybes gauti
tautinių mažumų
finansavimą tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų
nevyriausybinių organizacijų kultūrinei veiklai skaičius
kultūrinei veiklai teikimą
Organizuoti konsultacijų
Suteiktų konsultacijų
kompiuterinio raštingumo
kompiuterinio raštingumo
klausimais tautinių mažumų klausimais tautinių mažumų
atstovams teikimą
atstovams skaičius
Organizuoti Tautinių bendrijų Tautinių bendrijų tarybos
tarybos posėdžių (pasitarimų) posėdžių (pasitarimų),
techninį aptarnavimą
kuriems suteiktas techninis
aptarnavimas, skaičius
Organizuoti valstybinės kalbos Asmenų, išklausiusių
kursus tautinių mažumų
valstybinės kalbos kursus
atstovams
skaičius
Organizuoti tautinių mažumų NVO vadovų, dalyvavusių
nevyriausybinių organizacijų lyderių mokymuose, skaičius
lyderių ir atstovų mokymą
(P-04-004-01-01-02)
Organizuoti nuolatinės
Suteiktų konsultacijų
metodinės – praktinės paramos finansinės atskaitomybės
finansinės atskaitomybės
klausimais tautinių mažumų
klausimais teikimą tautinių
nevyriausybinėms
mažumų nevyriausybinėms
organizacijoms skaičius
organizacijoms

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Birutė Kazlauskienė

I - IV

180

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausiosios specialistės Birutė
Kazlauskienė ir Rasa Paliukienė

I - IV

200

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Birutė Kazlauskienė

I - IV

140

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausiosios specialistės Birutė
Kazlauskienė ir Rasa Paliukienė

I - IV

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Birutė Kazlauskienė

I - IV

4

110

8

24

14

80

Organizuoti patalpų ir būtinos Renginių ir repeticijų,
įrangos (ekrano ir skaidrių
surengtų suteikiamose
projektoriaus, daugialypės
patalpose Vilniuje skaičius
terpės projektoriaus,
nešiojamas kompiuterio, garso
aparatūros, vaizdo grotuvo,
televizoriaus, fotoaparato,
fortepijono ar rojalio)
suteikimą Vilniuje tautinių
mažumų bendruomenių
kultūriniams renginiams ir
repeticijoms

180

Organizuoti patalpų, aprūpintų
šiuolaikine biuro įranga
(kompiuteris, interneto prieiga,
fiksuoto ryšio priemonės)
suteikimą nuolatinei tautinių
mažumų nevyriausybinių
organizacijų kultūrinei veiklai
Vilniuje
Vykdyti iniciatyvas, skirtas
užtikrinti Lietuvos tautinių
mažumų tapatumo
išsaugojimą, kultūrų sklaidą
bei skatinti pilietiškumą
Organizuoti tautinių mažumų
ansamblių koncertą Kauno
miesto viešojoje erdvėje

Patalpų, suteikimų nuolatinei
tautinių mažumų
nevyriausybinių organizacijų
kultūrinei veiklai Vilniuje
skaičius

10

Iniciatyvų, skirtų užtikrinti
Lietuvos tautinių mažumų
tapatumo išsaugojimą,
kultūrų sklaidą bei skatinti
pilietiškumą skaičius
Suorganizuotų tautinių
mažumų ansamblių koncertų
Kauno miesto viešojoje
erdvėje skaičius
Organizuoti informacinio
Suteiktų informacinio centro
centro paslaugų teikimą
Kaune paslaugų tautinių
tautinių mažumų
mažumų nevyriausybinių
nevyriausybinių organizacijų organizacijų atstovams
atstovams Kaune
skaičius (valandomis)
Organizuoti patalpų ir būtinos Renginių ir repeticijų,
įrangos (ekrano ir skaidrių
surengtų suteikiamose
projektoriaus, daugialypės
patalpose Kaune skaičius
terpės projektoriaus,
nešiojamas kompiuterio, garso
aparatūros, vaizdo grotuvo,
televizoriaus, fotoaparato,
fortepijono ar rojalio)
suteikimą Kaune tautinių
mažumų bendruomenių
kultūriniams renginiams ir
repeticijoms

2

1

120

120

II - IV

Tautinių mažumų skyriaus vyriausioji
specialistė Rasa Paliukienė

I - IV

Įgyvendinti priemones, kurios
palengvintų tautinių mažumų
jaunimo, gyvenančio
Lietuvoje, integraciją, ugdytų
toleranciją bei abipusį
supratimą

Įgyvendintų priemonių,
kurios palengvins tautinių
mažumų jaunimo, gyvenančio
Lietuvoje, integraciją, ugdys
toleranciją bei abipusį
supratimą, skaičius

3

Rengti tautinių mažumų
jaunimo nevyriausybinių
organizacijų apvalaus stalo
diskusijas

Surengtų tautinių mažumų
jaunimo nevyriausybinių
organizacijų apvalaus stalo
diskusijų skaičius

1

Organizuoti lyderystės
mokymo kursus tautinių
mažumų jaunimo
nevyriausybinių organizacijų
nariams
Užtikrinti galimybes tautinių
mažumų jaunimui dalyvauti
įvairiuose jaunimui skirtuose
renginiuose

Tautinių mažumų jaunimo
nevyriausybinių organizacijų
atstovų, dalyvavusių
lyderystės mokymuse,
skaičius
Jaunimo, dalyvavusio tautinių
mažumų renginiuose, skaičius

1

04.004.01.01.03 Priemonė. Siekti romų
integracijos, išsaugant jų
tapatumą

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas
Kastytis Minkauskas

Nacionalinės jaunimo politikos
2011–2019 metų plėtros
programos įgyvendinimo
2011–2013 metų priemonių
plano priemonė

I - IV

Nacionalinės jaunimo politikos
2011–2019 metų plėtros
programos įgyvendinimo
2011–2013 metų priemonių
plano priemonė
Nacionalinės jaunimo politikos
2011–2019 metų plėtros
programos įgyvendinimo
2011–2013 metų priemonių
plano priemonė
Nacionalinės jaunimo politikos
2011–2019 metų plėtros
programos įgyvendinimo
2011–2013 metų priemonių
plano priemonė

50

Romų, dalyvavusių
neformalaus ugdymo veikloje,
skaičius (P-04-004-01-01-04)

90

Renginių, skirtų romų
kultūrai išsaugoti ir skleisti,
skaičius (P-04-004-01-01-05)
Nemažėjanti teigiama
nuomonė apie romų tautinę
mažumą (procentais)

15

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Gražina Sluško

I - IV

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Gražina Sluško

I - IV

200,0

200,0

0,0

0,0

36,4

Organizuoti romų vaikų
Romų vaikų ir jaunimo,
neformalų ugdymą (renginius, lankančių neformalaus
užsiėmimus)
ugdymo grupes, skaičius
(sudedamoji kriterijaus P-04004-01-01-04 dalis)

30

Romų, baigusių lietuvių
kalbos kursus, skaičius
(sudedamoji kriterijaus P-04004-01-01-04 dalis)
Romų, kuriems suteiktos
kompiuterinio raštingumo
ugdymo paslaugos, skaičius
(sudedamoji kriterijaus P-04004-01-01-04 dalis)

10

Romų integracijos į Lietuvos
visuomenę 2012-2014 metų
veiklos plano 1.1.6 priemonė

50

Romų integracijos į Lietuvos
visuomenę 2012-2014 metų
veiklos plano 1.1.7 priemonė

Organizuoti romams
valstybinės kalbos kursus

Ugdyti romų kompiuterinio
raštingumo įgūdžius

Romų integracijos į Lietuvos
visuomenę 2012-2014 metų
veiklos plano 1.1.1 priemonė

Organizuoti kryptingą romų
vaikų užimtumą vasarą,
rengiant tapatumo išsaugojimo
stovyklas
Organizuoti tarpkultūrinio
tarpininkavimo paslaugų
teikimą romų bendruomenei

Vaikų, išvažiavusių į
stovyklą, skaičius

15

Tarpkultūrinio
1000
tarpininkavimo paslaugų
valandų skaičius (du
tarpkultūriniai tarpininkai)
Organizuoti seminarus,
Bendradarbiaudami su Lygių
1
II - IV
ugdymo mokymą, diskusijas galimybių kontrolieriaus
valstybės tarnautojams,
tarnyba suorganizuotų
profesinių sąjungų atstovams renginių valstybės
ir kitoms tikslinėms grupėms tarnautojams, profesinių
lygių galimybių ir
sąjungų atstovams ir kitoms
nediskriminavimo klausimais tikslinėms grupėms lygių
galimybių ir
nediskriminavimo klausimais
skaičius
Surinkti informaciją apie romų Lankstinukų apie romų
III - IV
1 (200 vnt.)
holokausto aukas 1941-1945 holokausto aukas 1941-1945
metais ir išleisti lankstinuką
metais skaičius
Vykdyti bendrąją, atrankinę ir Įgyvendinamų projektų
Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas I - IV
1
tikslinę prevenciją skatinant
skaičius
Kastytis Minkauskas
savivaldybių institucijų,
asociacijų ir bendruomenių
iniciatyvas. Ypač daug
dėmesio skirti vaikų ir
jaunimo asmenybės
formavimui, prasmingo
gyvenimo sampratos ugdymui,
formuojant neigiamą požiūrį į
psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimą, atsižvelgiant į
tikslinių grupių asmenų amžių,
kultūrą, tradicijas, kitus
ypatumus

Romų integracijos į Lietuvos
visuomenę 2012-2014 metų
veiklos plano 1.2.2 priemonė
Romų integracijos į Lietuvos
visuomenę 2012-2014 metų
veiklos plano 1.2.4 priemonė
Romų integracijos į Lietuvos
visuomenę 2012-2014 metų
veiklos plano 2.1.5 priemonė

Romų integracijos į Lietuvos
visuomenę 2012-2014 metų
veiklos plano 2.2.2 priemonė
Nacionalinė narkotikų kontrolės
ir narkomanijos prevencijos
2010–2016 metų programos
priemonė

04.004.01.01.04 Priemonė. Ugdyti toleranciją
įvairioms kultūroms

Formuoti neigiamą
Prevencijos renginių, leidinių
visuomenės požiūrį į neteisėtą skaičius
narkotinių ir psichotropinių
medžiagų bei kitų cheminių
medžiagų ir preparatų, taip pat
augalinės kilmės medžiagų,
kurios gali būti vartojamos
svaiginimuisi, vartojimą
plėtojant švietimą ir
informuotumą, atsižvelgiant į
tikslinės grupės asmenų
amžių, kultūrą, tradicijas,
kitus ypatumus

1

Rengti informaciją apie
Lietuvos tautines mažumas
seminarams, ataskaitoms,
konferencijoms bei
ministerijos internetiniam
puslapiui
Organizuoti konkursą ir įteikti
nominaciją "Už tautinę
toleranciją"
Organizuoti tautinių mažumų
neformaliojo ugdymo įstaigų
vadovų seminarą

Parengtų pranešimų apie
Lietuvos tautines mažumas
skaičius

10

Suorganizuotų konkursų
nominacijai "Už tautinę
toleranciją" gauti skaičius
Suorganizuotų seminarų
tautinių mažumų
neformaliojo ugdymo įstaigų
vadovams skaičius
Renginių, kuriuose dalyvauta
skaičius

1

Dalyvauti tarptautinėse
konferencijose, iniciatyvose,
pasitarimuose, nagrinėjant
tautinių mažumų klausimus
bei tautinių mažumų
nevyriausybinių organizacijų
renginiuose
Organizuoti susitikimus su
tautinių mažumų
nevyriausybinių organizacijų
atstovais
Organizuoti apskrito stalo
diskusijas, skirtas žmogaus
teisių klausimams

1

Nacionalinė narkotikų kontrolės
ir narkomanijos prevencijos
2010–2016 metų programos
priemonė

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas I - IV
Kastytis Minkauskas, Tautinių mažumų
reikalų skyriaus vyriausiosios specialistės
Birutė Kazlauskienė, Gražina Sluško,
Rasa Paliukienė ir Vaiva VeželytėPokladova
Tautinių mažumų reikalų skyriaus
III - IV
vyriausioji specialistė Vaiva VėželytėPokladova
Tautinių mažumų reikalų skyriaus
III
vyriausioji specialistė Rasa Paliukienė

20

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas
Kastytis Minkauskas, Tautinių mažumų
reikalų skyriaus vyriausiosios specialistės
Birutė Kazlauskienė, Gražina Sluško,
Rasa Paliukienė ir Vaiva VeželytėPokladova

I - IV

Suorganizuotų susitikimų su
tautinių mažumų
nevyriausybinių organizacijų
atstovais skaičius

4

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausiosios specialistės Birutė
Kazlauskienė, Gražina Sluško, Rasa
Paliukienė ir Vaiva Veželytė-Pokladova

I - IV

Suorganizuotų apskrito stalo
diskusijų, skirtų žmogaus
teisių klausimams skaičius

4

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausiosios specialistės Gražina Sluško
ir Rasa Paliukienė

I - IV

19,0

20,0

0,0

0,0

Inicijuoti (skatinti) tautinės
04.004.01.01.05 Priemonė. Remti tautinių
mažumos kalba mokymą
mažumų nevyriausybinių
organizacijų veiklos projektus vykdančių mokyklų ir
lietuviškų mokyklų moksleivių
edukacinių, kultūrinių,
laisvalaikio užimtumo mainų
(bendradarbiavimo) projektus.
Paskelbti ir įvykdyti projektų,
skatinančių tautinių mažumų
plėtotę dalinio finansavimo iš
valstybės biudžeto lėšų
konkursą

Paremtų tautinės mažumos
kalba mokymą vykdančių
mokyklų ir lietuviškų
mokyklų moksleivių
edukacinių, kultūrinių,
laisvalaikio užimtumo mainų
projektų skaičius (kodas P-04004-01-01-08)

3

Organizuoti projektų,
skatinančių tautinių mažumų
plėtotę dalinio finansavimo iš
valstybės biudžeto lėšų
konkursą
Sudaryti sutartis su tautinių
mažumų kultūrų plėtotę
skatinančių projektų konkurso
laimėtojais bei atlikti vykdomų
projektų priežiūrą

Suorganizuotų projektų,
skatinančių tautinių mažumų
plėtotę dalinio finansavimo iš
valstybės biudžeto lėšų
konkursų skaičius
Tautinių mažumų paveldo ir
tradicijų puoselėjimo bei
populiarinimo projektų
skaičius (kodas P-04-004-0101-06)

1

Konkurso būdu finansuoti
projektus, skatinančius
toleranciją ir romų kultūros
sklaidą
Užmegzti ir plėtoti tautinių
mažumų jaunimo
nevyriausybinių organizacijų
bendradarbiavimo tinklus
(interneto svetainės sukūrimą
ir išlaikymą, mainų vizitus)
Finansuoti bendrus tautinių
bendrijų nevyriausybinių
organizacijų ir regionų
kultūros įstaigų projektus,
skatinančius kultūrinę
integraciją ir abipusį pažinimą

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Rasa Paliukienė

I - IV

270,0

270,0

0,0

0,0 Vyriausybės 2012 metų veiklos
VIII prioriteto 8.3 krypties 8.3.2
darbas – įgyvendinti 3 tautinės
mažumos kalba mokymą
vykdančių mokyklų ir lietuviškų
mokyklų moksleivių edukacinių,
kultūrinių, laisvalaikio
užimtumo mainų projektai

I, IV
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Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausiosios specialistės Birutė
Kazlauskienė, Rasa Paliukienė ir Vaiva
Vėželytė-Pokladova

I - IV

Projektų, skatinančius
toleranciją ir romų kultūros
sklaidą skaičius

4

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Gražina Sluško

I - IV

Romų integracijos į Lietuvos
visuomenę 2012-2014 metų
veiklos plano 2.1.1 priemonė

Paremtų projektų, skirtų
tautinių mažumų jaunimo
nevyriausybinių organizacijų
interneto svetainėms sukurti
ir išlaikyti

1

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas
Kastytis Minkauskas

I - IV

Nacionalinės jaunimo politikos
2011–2019 metų plėtros
programos įgyvendinimo
2011–2013 metų priemonių
plano priemonė

Finansuotų bendrų tautinių
bendrijų nevyriausybinių
organizacijų ir regionų
kultūros įstaigų projektus,
skatinančių kultūrinę
integraciją ir abipusį
pažinimą, skaičius

1

Regionų kultūros plėtros
2012–2020 metų programa

04.004.01.01.06 Priemonė. Įtraukti užsienio
lietuvius, ne lietuvių kilmės
Lietuvos diasporos atstovus ir
Lietuvos draugus į Lietuvos
pristatymo pasaulyje sklaidą,
teikti jiems informaciją apie
Lietuvos interesus ir Lietuvoje
vykstančius procesus

Paremti Lietuvos tautinių
mažumų ir kitų tautybių
išeivių, išlaikiusių ryšius su
Lietuva iniciatyvas, skleisti
teigiamą informaciją apie
Lietuvą užsienyje

Lietuvos pristatymo užsienyje
projektų ir iniciatyvų, kuriuos
įgyvendinant dalyvauja
Lietuvos diaspora ir Lietuvos
draugai, skaičius (kodas P-04004-01-01-10)

1

Ministro patarėjas Imantas Melianas

Organizuoti toleranciją ir kitų Suorganizuoti toleranciją ir
Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas
1
kultūrų pažinimą skatinančius kitų kultūrų pažinimą
Kastytis Minkauskas
renginius
skatinantys renginiai (kodas P04-004-01-01-09)
PROGRAMA "KULTŪROS RĖMIMO FONDAS"
Finansuota projektų nuo
Programų skyriaus vyriausiosios
04.005.01
TIKSLAS. Skatinti kultūros ir
47,5
pateiktų paraiškų skaičius
specialistės Agnė Silickaitė, Jolanta
meno plėtrą, sudarant sąlygas
(procentais) (R-04-005-01Meiduvienė ir Justė Sviderskytė
kultūros ir meno projektų
01)
vykdymui
Finansuotų projektų, kurių
Programų skyriaus vyriausiosios
04.005.01.01
UŽDAVINYS. Užtikrinti
625
vertė yra nuo 10 tūkst. Lt iki
specialistės Agnė Silickaitė, Jolanta
kultūros ir meno projektų,
50 tūkst. Lt, skaičius (P-04Meiduvienė ir Justė Sviderskytė
skirtų įvairioms kultūros ir
005-01-01-01)
meno sritims bei įvairiems
visuomenės sluoksniams
įgyvendinimą
Užtikrinti KRF kultūros ir
Sudarytų intelektinių
33
Programų skyriaus vyriausiosios
04.005.01.01.01 Priemonė. Rengti ir
specialistės Agnė Silickaitė, Jolanta
administruoti kultūros ir meno meno ekspertų komisijos narių paslaugų teikimo sutarčių
apmokėjimą
skaičius
Meiduvienė ir Justė Sviderskytė
projektų konkursus
Koordinuoti ir techniškai
Suorganizuotų KRF tarybos
14
aptarnauti KRF tarybos darbą posėdžių skaičius
04.004.01.01.07 Priemonė. Organizuoti
toleranciją ir kitų kultūrų
pažinimą skatinančius
renginius

Koordinuoti ir techniškai
Suorganizuotų KRF kultūros
aptarnauti KRF kultūros ir
ir meno ekspertų komisijos
meno ekspertų komisijos darbą posėdžių skaičius

15

Suorganizuoti KRF lėšomis
finansuojamų projektų
atrankos konkursus
Registruoti KRF teikiamas
kultūros ir meno projektų
paraiškas
Administruoti KRF paremtų
projektų finansavimo sutarčių
ir sąmatų sudarymą
Vykdyti KRF finansuotų
projektų įgyvendinimo
stebėseną

2

Paskelbtų KRF lėšomis
finansuojamų projektų
atrankos konkursų skaičius
Užregistruotų KRF
finansavimo konkursui
pateiktų paraiškų skaičius
Finansuotų projektų skaičius

2800

Ataskaitų skaičius

1100

1100

III

10,0

10,0

0,0

0,0 07 Globalios Lietuvos"
tarpinstitucinio veiklos plano
priemonė 5.1.1 priemonė

IV

10,0

10,0

0,0

0,0 Nediskriminavimo skatinimo
tarpinstitucinio veiklos 20122014 metų plano priemonė 1.3.2
priemonė

0,0

0,0

I–IV

###### ######

PROGRAMA "LIETUVOS KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS, KULTŪROS SISTEMOS FINANSAVIMO GERINIMAS BEI KULTŪROS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS"
Įgyvendinta kultūros valdymo Atskirtos Viceministras Deividas Staponkus, Meno
TIKSLAS. Reformuoti ir
reforma (R-05-001-01-01)
politikos ir kūrybinių industrijų politikos
demokratizuoti kultūros
formavimo departamento Profesionalaus meno
politiką ir jos įgyvendinimą
ir įgyvendi- skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė ir
nimo
Autorių teisių skyriaus vedėja Nijolė
funkcijos Janina Matulevičienė, Programų skyriaus
vedėja Ona Šaltytė, Regionų kultūros
skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, Kultūros
politikos departamento Informacinės
visuomenės plėtros skyriaus vedėja
Regina Jaskelevičienė, Teisės skyriaus
vedėja Sigutė Pučienė, Strateginio
planavimo ir kontrolės departamento
Finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja
Veronika Virganavičiūtė, Personalo
skyriaus vedėja Vida Čėsnaitė, Bendrųjų
reikalų skyriaus vedėjas Nerijus
Baranauskas, Buhalterinės apskaitos ir
atskaitomybės skyriaus vedėja Violeta
Vasiljevienė
Ministerijos veiklos modelio
80
Kultūros politikos departamento
optimizavimo projekto veiklų
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
įgyvendinimas (proc.) (R-05vedėja Regina Jaskelevičienė, Personalo
001-01-02)
skyriaus vedėja Vida Čėsnaitė, Bendrųjų
reikalų skyriaus vedėjas Nerijus
Baranauskas, Buhalterinės apskaitos ir
atskaitomybės skyriaus vedėja Violeta
Vasiljevienė
05.001.01.01
UŽDAVINYS. Kultūros politiką susieti su kitomis valstybės politikos sritimis, kultūrą laikyti strategine valstybės raidos kryptimi
05.001.01.01.0 Priemonė. Valstybės
Strateginiuose dokumentuose Strateginių dokumentų,
2
Strateginio planavimo ir kontrolės
II–IV
27,0
27,0
21,0
0,0 Lietuvos kultūros politikos
1
kuriuose kultūra įtvirtinta
departamento Strateginio planavimo
kaitos gairių įgyvendinimo
strateginiuose dokumentuose įtvirtinti kultūrą kaip
strateginę valstybės raidos
kaip strateginė valstybės
skyriaus vedėja Livija Preston
2012–2014 metų tarpinstitucinis
įtvirtinti kultūrą kaip
raidos kryptis, skaičius (Pveiklos plano 1.1.1 priemonė
kūrybiškumo katalizatorių ir kryptį
05-001-01-01-01)
visuomenės bei valstybės
pažangos garantą
05.001.01

05.001.01.01.0 Priemonė. Kartu su Sveikatos
2
apsaugos ministerija,
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija nustatyti ir
įgyvendinti projektus,
sudarančius palankias sąlygas
stiprinti meno poveikį
sveikatos apsaugos ir
socialinės apsaugos srityse
siekiant pagerinti žmonių
gyvenimo kokybę

Parengti dokumentus
nustatančius 2013 ir 2014
metais planuojamus
įgyvendinti projektus,
sudarančius palankias sąlygas
stiprinti meno poveikį
sveikatos apsaugos ir
socialinės apsaugos srityse
siekiant pagerinti žmonių
gyvenimo kokybę

Parengtų dokumentų,
nustatančių 2013 ir 2014
metais planuojamus
įgyvendinti projektus,
sudarančius palankias sąlygas
stiprinti meno poveikį
sveikatos apsaugos ir
socialinės apsaugos srityse
siekiant pagerinti žmonių
gyvenimo kokybę, skaičius (P05-001-01-01-02)

1

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė, Meno ir kūrybinių industrijų
politikos departamento Profesionalaus
meno skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė

05.001.01.02
UŽDAVINYS. Užtikrinti efektyvų kultūros politikos įgyvendinimą
05.001.01.02.0 Priemonė. Įsteigti Lietuvos
Įsteigti Lietuvos menų tarybą Įsteigtų institucijų skaičius
1
Viceministras Deividas Staponkus, Meno
1
menų srityje (P-05-001-01-02- (Lietuvos ir kūrybinių industrijų politikos
menų tarybą ir finansuoti jos ir finansuoti jos veiklą
01)
menų departamento Profesionalaus meno
veiklą
taryba) skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė ir
Autorių teisių skyriaus vedėja Nijolė
Janina Matulevičienė, Programų skyriaus
vedėja Ona Šaltytė, Regionų kultūros
skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, Kultūros
politikos departamento Informacinės
visuomenės plėtros skyriaus vedėja
Regina Jaskelevičienė, Teisės skyriaus
vedėja Sigutė Pučienė, Strateginio
planavimo ir kontrolės departamento
Finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja
Veronika Virganavičiūtė, Personalo
skyriaus vedėja Vida Čėsnaitė, Bendrųjų
reikalų skyriaus vedėjas Nerijus
Baranauskas, Buhalterinės apskaitos ir
atskaitomybės skyriaus vedėja Violeta
Vasiljevienė
05.001.01.02.0 Priemonė. Kartu su Finansų Parengti teisės aktą dėl
Sukurtų nevyriausybinių
1
Meno ir kūrybinių industrijų politikos
2
nevyriausybinių kultūros
kultūros organizacijų
ilgalaikio departamento Profesionalaus meno
ministerija sukurti ir taikyti
organizacijų ilgalaikio
ilgalaikio finansavimo
finansa- skyriaus vyriausioji specialistė Janina
nevyriausybinių kultūros
finansavimo modelio
modelių skaičius (P-05-001vimo
Krušinskaitė, Profesionalaus meno
organizacijų ilgalaikio
sukūrimo
01-02-02)
modelis skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė
finansavimo modelį

IV

II–IV

IV

13,0

13,0

1148,0 1148,0

13,0

13,0

10,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinis
veiklos plano 1.1.2 priemonė

720,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinis
veiklos plano 2.1.1 priemonė

10,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinis
veiklos plano 2.1.2 priemonė

05.001.01.02.0 Priemonė. Įvertinus
4
nacionalinių kultūros ir meno
institucijų infrastruktūrą,
būtiną aukščiausio lygmens
kultūros ir meno paslaugoms
teikti, parengti rekomendacijas
dėl investicijų planavimo

Parengti rekomendacijas dėl Parengtų rekomendacijų dėl
planavimo, įvertinus
investicijų planavimo skaičius
nacionalinių kultūros ir meno
institucijų infrastruktūrą,
būtiną aukščiausio lygmens
kultūros ir meno paslaugoms
teikti

1

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Finansų ir turto valdymo
skyriaus vedėja Veronika Virganavičiūtė

IV

27,0

27,0

21,0

05.001.01.02.0 Priemonė. Peržiūrėti ir
5
atnaujinti kultūros statistinių
rodiklių sistemą, atsižvelgiant į
vartotojų poreikius ir Europos
Sąjungos kultūros statistikos
suderinimą
05.001.01.02.0 Priemonė. Parengti teisės aktų
6
pakeitimus, įteisinančius
galimybes teatruose ir
koncertinėse įstaigose sudaryti
terminuotas darbo sutartis su
kūrybiniais darbuotojais, kai
darbas yra nuolatinio pobūdžio

Peržiūrėti ir atnaujinti kultūros Atnaujintų kultūros statistinių
statistinių rodiklių sistemą
rodiklių skaičius

2

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vyriausioji specialistė Vilija
Motiekienė, Strateginio planavimo
skyriaus vedėja Livija Preston

IV

14,0

14,0

10,0

Parengti teisės aktų
Parengtų teisės aktų projektų
pakeitimus, įteisinančius
skaičius
galimybes teatruose ir
koncertinėse įstaigose sudaryti
terminuotas darbo sutartis su
kūrybiniais darbuotojais, kai
darbas yra nuolatinio pobūdžio

1

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausiosios specialistės Rasida
Žygienė ir Irena Didžiulienė,
Profesionalaus meno skyriaus vedėja Elė
Ona Vilkienė, Teisės skyriaus vyriausioji
specialistė Alesia Rynkevič, Personalo
skyriaus vedėja Vida Čėsnaitė
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vedėja Livija Preston,
Strateginio planavimo skyriaus
vyriausiosios specialistės Vilma
Mociūnaitė ir Edita Sabalionytė
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vedėja Livija Preston

IV

27,0

27,0

21,0

05.001.01.02.0 Priemonė. Užtikrinti Kultūros Parengti Kultūros ministerijos Dokumentų skaičius
7
2011 metų veiklos ataskaitą
ministerijos vidaus
administravimą (struktūros
tvarkymas, dokumentų,
personalo, turimų materialinių
ir finansinių išteklių valdymas)
Parengti ministro įsakymą dėl Dokumentų (sąrašų ir
už Lietuvos kultūros politikos Ministro įsakymų) skaičius
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų
tarpinstitucinio veiklos plano
įgyvendinimą 2012 metais
atsakingų vykdytojų sąrašo
patvirtinimo

1

2

I

I

8.294,0 8.294,0 4.430,0

0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinis
veiklos plano 2.1.4 priemonė
Kultūros srities antikorupcinės
2011-2014 metų programos
priemonių įgyvendinimo plano,
patvirtinto kultūros ministro
2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu
Nr. ĮV-778, 15 punktu nustatyta
priemonė
0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinis
veiklos plano 2.1.5 priemonė

0,0 Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstitucinis
veiklos plano 3.2.3 priemonė

0,0

Organizuoti ir koordinuoti
Dokumentų skaičius
pagal Finansų ministro
įsakymu nustatytus veiklos
efektyvumo vertinimo
kriterijus Kultūros ministerijos
ir jai pavaldžių biudžetinių
įstaigų veiklos efektyvumo
rodiklių suvestinės parengimą
ir pateikimą Finansų
ministerijai
Valstybei priklausančių akcijų Strateginių veiklos planų
valdytojams ir valstybės, kaip skaičius
savininkės, teises ir pareigas
įgyvendinančios Kultūros
ministerijos valdymo srityje
veikianačių valstybės valdomų
įmonių stratateginių veiklos
planų rengimą

1

Parengti Kultūros ministerijos Dokumentų (metinių planų
ir 44 biudžetinių įstaigų
projektų ir ministro įsakymų)
metinių planų projektus
skaičius

47

Parengti ministro įsakymą dėl
asmenų, atsakingų už 2012
metais Kultūros ministerijos
koordinuojamų
tarpinstitucinių veiklos planų,
programų ir strategijų
įgyvendinimą, sąrašo ir
asmenų, atsakingų už 2012
metais valstybės institucijų ir
įstaigų koordinuojamų
tarpinstitucinių veiklos planų,
programų ir strategijų
įgyvendinimą, sąrašo
patvirtinimo
Parengti Kultūros ministerijos
strateginio veiklos planavimo
tvarkos aprašą

Atsakingų asmenų sąrašų
skaičius

2

Dokumentų skaičius (tvarkos
aprašų ir ministro įsakymų)

2

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vyriausioji specialistė Vilija
Motiekienė

II

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vedėja Livija Preston,
Strateginio planavimo skyriaus
vyriausiosios specialistės Vilma
Mociūnaitė ir Vilija Motiekienė
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vyriausioji specialistė Vilma
Mociūnaitė

II

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vedėja Livija Preston,
Strateginio planavimo skyriaus
vyriausiosios specialistės Vilma
Mociūnaitė ir Edita Sabalionytė

II

2

II

Parengti Kultūros ministerijos Dokumentų (strateginis
2013–2015 metų strateginio
veiklos plano ir ministro
veiklos planą
įsakymo) skaičius

2

Asignavimų valdytojų
2013–2015 metų strateginių
veiklos planų projektų
vertinimas; suderinimas pagal
Strateginio planavimo
metodikos reikalavimus;
centralizuotoje stebėsenos
informacinėje sistemoje (SIS)
pateiktos informacijos
tikrinimas

Įvertintų ir suderintų
asignavimų valdytojų
2013–2015 metų strateginių
veiklos planų projektų
skaičius

9

Informacijos tikrinimo
centralizuotoje stebėsenos
informacinėje sistemoje etapų
skaičius
Informacijos pateikimo į
centralizuotą stebėsenos
informacinę sistemą (SIS)
etapų skaičius

4

Strateginio planavimo
dokumentų informacijos
pateikimas į centralizuotą
stebėsenos informacinę
sistemą (SIS) Strateginio
planavimo metodikos
nustatyta tvarka
Koordinuoti Vyriausybės 2011 Dokumentų skaičius
m. spalio 27 d. nutarimo Nr.
1269 „Dėl Lietuvos kultūros
politikos kaitos gairių
įgyvendinimo 2012–2014
metų tarpinstitucinio veiklos
plano patvirtinimo“ pakeitimo
projekto parengimą ir
pateikimą Vyriausybei

4

Išnagrinėti galiojančius teisės Pateiktų pasiūlymų skaičius
aktus, susijusius su priežiūros
institucijų funkcijomis ir
sankcijų sistema, pateikti
pasiūlymus dėl priežiūros
institucijų orientavimo į
metodinės pagalbos dėl teisės
aktų laikymosi teikimą

1

1

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Finansų ir turto valdymo
skyriaus vedėja Veronika Virganavičiūtė,
Strateginio planavimo skyriaus vedėja
Livija Preston, Strateginio planavimo
skyriaus vyriausiosios specialistės Vilma
Mociūnaitė ir Edita Sabalionytė
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vedėja Livija Preston, Strateginio
planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Vilma Mociūnaitė, Ministro 2012 m.
balandžio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-244
paskirti įstaigų veiklos koordinatoriai

II-IV

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vyriausioji specialistė Vilma
Mociūnaitė
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vyriausiosios specialistės Vilma
Mociūnaitė ir Vilija Motiekienė, Finansų
ir turto valdymo skyriaus vyriausiosios
specialistės Dalia Babickaitė, Gražina
Vaičienė ir Gerda Slavickienė
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vedėja Livija Preston, Strateginio
planavimo skyriaus vedėja Edita
Sabalionytė

II-IV

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė

II-IV

II-IV

II-III

I

Kultūros srities antikorupcinės
2011-2014 metų programos
priemonių įgyvendinimo plano,
patvirtinto kultūros ministro
2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu
Nr. ĮV-778, 3 punktu nustatyta
priemonė.
Nacionalinės kovos su korupcija
2011-2014 metų programos
įgyvendinimo priemonių plano
3.2 priemonė

Atlikti veiklos, vidaus
Auditų skaičius (atitinka P-05kontrolės sistemos, programos 001-01-02-05 „Auditų
vykdymo vertinimo vidaus
skaičius“)
auditus Kultūros ministerijoje
ir jai pavaldžiuose ar jos
valdymo sričiai priskirtuose
viešuosiuose juridiniuose
asmenyse

9

Vidaus audito skyriaus vedėja Daiva
Liekienė, Vidaus audito skyriaus
vyriausieji specialistai Janė
Gruzdzevičienė, Janina Radavičienė,
Migla Surgailytė, Gediminas Urnevičius,
Saulius Gruodis

I-IV

Kultūros srities antikorupcinės
2011-2014 metų programos
priemonių įgyvendinimo plano,
patvirtinto kultūros ministro
2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu
Nr. ĮV-778, 10 punktu nustatyta
priemonė

Kultūros ministerijos
internetinėje svetainėje skelbti
informaciją apie projektus,
finansuotus pagal Kultūros
ministerijos strateginiame
plane numatytas programas
(priemones)

Paskelbtų kultūros ministro
įsakymų skaičius

40

I-IV

Kultūros rėmimo fondo
Tarybos sprendimų skaičius

2

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vedėja Regina Jaskelevičienė ir Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vedėja Irma Grigaitienė, Regionų kultūros
skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, Meno ir
kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė ir
Autorių teisės skyriaus vedėja Nijolė
Janina Matulevičienė, , Programų skyriaus
vedėja Ona Šaltytė, Tautinių mažumų
skyriaus vedėjas Kastytis Minkauskas

Kultūros srities antikorupcinės
2011-2014 metų programos
priemonių įgyvendinimo plano,
patvirtinto kultūros ministro
2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu
Nr. ĮV-778, 11 punktu nustatyta
priemonė

Siekiant įgyvendinti darbo
Patobulintų teisės aktų
reglamente įtvirtintą
skaičius
tarnybinių komandiruočių
derinimą, atitinkamai parengti
ministro įsakymą,
detalizuojantį tarnybinių
komandiruočių derinimo
tvarką

1

Personalo skyriaus vyriausioji specialistė
Jurga Vainauskaitė

II

Kultūros srities antikorupcinės
2011-2014 metų programos
priemonių įgyvendinimo plano,
patvirtinto kultūros ministro
2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu
Nr. ĮV-778, 14 punktu nustatyta
priemonė

Kultūros srities įstaigų
Seminare dalyvavusių vadovų
vadovams suorganizuoti
skaičius
išsamų Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybės
tarnyboje įstatymo
reikalavimų bei pasekmių,
kokios laukia pažeidus minėtą
įstatymą, išaiškinimą
(lektoriais kviečiant VTEK
atstovus)
Registruoti dokumentus,
Dokumentų skaičius
organizuoti viešuosius
pirkimus, atlikti techninį,
materialinį ir ūkinį veiklos
aptarnavimą

20

Personalo skyriaus vyriausioji specialistė
Marija Kutienė

I-IV

Kultūros srities antikorupcinės
2011-2014 metų programos
priemonių įgyvendinimo plano,
patvirtinto kultūros ministro
2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu
Nr. ĮV-778, 16 punktu nustatyta
priemonė

14500

Bendrųjų reikalų skyrius vedėjas Nerijus
Baranauskas, Bendrųjų reikalų skyriaus
vyriausieji specialistai Tadas Bulovas,
Indrė Redikienė, Anastasija Dichtiar,
Jurga Stonienė, vyresnieji specialistai
Neda Palubinskaitė, Alina Janauskienė,
Aušrelė Kvietkauskaitė, Irena Enčienė,
Vytautas Lanskoronskis

I-IV

Registruoti dokumentus,
organizuoti viešuosius
pirkimus, atlikti techninį,
materialinį ir ūkinį veiklos
aptarnavimą

Dokumentų sistemos diegimo
darbų priežiūra
Suvesti įstaigų finansinius
duomenis į NAVISION
sistemą
05.001.02

TIKSLAS. Modernizuoti
kultūros įstaigų infrastruktūrą

UŽDAVINYS. Tęsti kultūros
objektų statybą bei esamų
rekonstravimą, aprūpinti
įstaigas šiuolaikines
technologijas atitinkančia
įranga
05.001.02.01.01 Priemonė. Vykdyti
savivaldybių kultūros įstaigų
infrastruktūros plėtros
programą
05.001.02.01

Organizuoti vadovybės posėdį
dėl VIP lėšų perskirstymo
savivaldybių investicijų
projektams
Parengti ministro įsakymus dėl
asignavimų skyrimo ir
perskirstymo savivaldybių
investiciniams projektams
vykdyti
Parengti sutartis su
savivaldybių
administracijomis, vykdyti
registraciją ir stebėseną
Atlikti paraiškų einamąją
kontrolę ir lėšų poreikio
prognozę

Bendrųjų reikalų skyrius vedėjas Nerijus
Baranauskas, Bendrųjų reikalų skyriaus
vyriausieji specialistai Tadas Bulovas,
Indrė Redikienė, Anastasija Dichtiar,
Jurga Stonienė, vyresnieji specialistai
Neda Palubinskaitė, Alina Janauskienė,
Aušrelė Kvietkauskaitė, Irena Enčienė,
Vytautas Lanskoronskis
Bendrųjų reikalų skyrius vedėjas Nerijus
Baranauskas
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Finansų ir turto valdymo
skyriaus vyriausiosios specialistės
Gertrūda Slavickienė ir Gražina Vaičienė
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Finansų ir turto valdymo
skyriaus vyriausioji specialistė Daiva
Jankauskienė
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Finansų ir turto valdymo
skyriaus vyriausioji specialistė Daiva
Jankauskienė

I-IV

Viešųjų pirkimų skaičius

90

Įdiegtų sistemų skaičius

1

Įjungtų į NAVISION sistemą
įstaigų skaičius (P-05-001-0102-04)

46

Užbaigtų investicinių
projektų skaičius (R-05-00102-01)

13

Valstybės ir savivaldybių
kultūros įstaigų
infrastruktūros plėtros
programų projektų skaičius
(P-05-001-02-01-01)

69

Posėdžių skaičius

1

Įsakymų skaičius

2

I, IV

Sutarčių skaičius

33

I

Paraiškų skaičius
(planuojamas pagal
savivaldybių pateikiamų
paraiškų skaičių)
Ataskaitų skaičius

180

I-IV

1

II-III

3

II-IV

Parengti suvestinę dėl
savivaldybių investicijų
projektų įtraukimo į VIP 20132015 m. projektą
Rengti savivaldybėms skirtų Ataskaitų skaičius
VIP lėšų panaudojimo
ataskaitas

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Finansų ir turto valdymo
skyriaus vyresnioji specialistė Regina
Abaravičiūtė

II-IV
I-IV

I-IV

I-IV

IV

19929,0 19929,0

0,0

0,0

Rengti informacijas apie
Ataskaitų skaičius
2
savivaldybių investicijų
projektų įgyvendinimą
Posėdžių skaičius
3
Strateginio planavimo ir kontrolės
05.001.02.01.02 Priemonė. Vykdyti valstybės Organizuoti vadovybės
departamento Finansų ir turto valdymo
kultūros įstaigų infrastruktūros posedžius
skyriaus vyriausioji specialistė Daiva
plėtros programą
Parengti ministro įsakymą dėl Įsakymų skaičius
1
Jankauskienė
asignavimų skyrimo
investiciniams projektams
vykdyti
Rinkti informaciją dėl
Ataskaitų skaičius
2
investiciniams projektams
skirtų asignavimų
panaudojimo
05.001.03
TIKSLAS. Pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai kultūros, audiovizualinėje ir autorių teisių srityse
05.001.03.01
UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimą pirmininkavimui ES Tarybai ir sklandų ES Tarybos darbo grupių darbą pirmininkavimo laikotarpiu
Rengiantis Lietuvos
Įsteigtų specialiųjų atašė etatų
Strateginio planavimo ir kontrolės
05.001.03.01.01 Priemonė. Pirmininkauti ir
2
pirmininkavimui ES Tarybai skaičius
departamento Tarptautinių ryšių ir
atstovauti ES Tarybai
2013 m., užtikrinti specialiųjų
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
santykiuose su kitomis ES
atašė Lietuvos nuolatinėje
Parulskienė, Tarptautinių ryšių ir Europos
institucijomis
atstovybėje ES
reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas
(audiovizualinių reikalų ir
Saulius Šimanauskas
kultūros atašė pavaduotojo)
įsteigimą ir išlaikymą
Rengiantis Lietuvos
Suorganizuotų
24
pirmininkavimui ES Tarybai komandiruočių ir vizitų
2013 m., dalyvauti ES
skaičius į Europos Sąjungos
Tarybos ir kitų ES institucijų institucijas (P-05-001-03-01struktūrų veikloje, organizuoti 01)
komandiruotes ir vizitus į
Europos Sąjungos institucijas
Rengiantis Lietuvos
Parengtų programų skaičius
pirmininkavimui ES Tarybai
2013 m., parengti aukšto
lygmens susitikimo,
ekspertinio lygmens
susitikimų koncepcijas ir
scenarijus, paskelbti Justus
Lipsius erdvių dekoravimo
paslaugų konkursą, parengti
Lietuvos pristatymo programas
Briuselyje bei kitų šalių
diplomatinėse atstovybėse

5

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė, Tarptautinių ryšių ir Europos
reikalų skyriaus vyriausieji specialistai
Saulius Šimanauskas, Gabija Žukauskienė
ir Ina Kniurienė

I-III

II, III,
IV
I

0,0

0,0

0,0

0,0

481,0

481,0

80,0

0,0 Lietuvos pasirengimo
pirmininkauti ir pirmininkavimo
Europos Sąjungos Tarybai 2013
m. tarpinstitucinis veiklos planas
2012-2014 m.

II, IV

I-IV

I-IV

