PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2015 m. Balandžio 17 d. įsakymu Nr. ĮV-258
LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS 2015-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
(eurai)

Tikslo,
uždavinio,
priemonės kodas

1

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijų (rezultato, produkto
proceso/indėlio) pavadinimas ir kodas

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Už priemonių ir kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(ketv.)

2015-ųjų metų
asignavimai
(eurai)

Tarpinstitucinio veiklos
plano pavadinimas
(priemonės kodas), kitų
programų, strategijų
pavadinimas (priemonės
punktas), Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)

2

3

4

5

6

7

8

9

PROGRAMA (01-02) „MENO KŪRYBOS PLĖTRA IR SKLAIDA LIETUVOJE IR UŽSIENYJE, AUTORIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ APSAUGA, KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ PLĖTRA"
01-02-01

TIKSLAS. Skatinti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį scenos meną
Valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų
parduotų bilietų skaičius, tenkantis 100
tūkst. gyventojų (vienetai) R-01-02-0101

01-02-01-01

20084235,0
18800,0

Valstybės teatrai ir koncertinės įstaigos;
koordinatorės - Meno ir kūrybinių
industrijų politikos departamento
Profesionalaus meno skyriaus
vyriausiosios specialistės Rasida Žygienė
ir Irena Didžiulienė

I-IV

UŽDAVINYS. Siekti profesionalaus scenos meno kūrybinių programų, projektų įvairovės ir sklaidos
Valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų
spektaklių ir koncertų Lietuvoje skaičius
(vienetai) P-01-02-01-01-01
Valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų
spektaklių ir koncertų užsienyje skaičius
(vienetai) P-01-02-01-01-02

01-02-01-01-01 Priemonė. Pristatyti
visuomenei valstybės teatrų
ir koncertinių įstaigų
kūrybinės veiklos
programas ir užtikrinti
valstybinių teatrų ir
koncertinių įstaigų veiklą
Teatrų ir koncertinių įstaigų
įstatymo pakeitimo projekto
parengimas

Parengtas teisės akto projektas (vienetai)

20084235,0
2300,0

65,0

1,0

Valstybės teatrai ir koncertinės įstaigos;
koordinatorės - Meno ir kūrybinių
industrijų politikos departamento
Profesionalaus meno skyriaus
vyriausiosios specialistės Rasida Žygienė
ir Irena Didžiulienė

I-IV

Valstybės teatrai ir koncertinės įstaigos;
koordinatorės - Meno ir kūrybinių
industrijų politikos departamento
Profesionalaus meno skyriaus
vyriausiosios specialistės Rasida Žygienė
ir Irena Didžiulienė
Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė,
vyriausioji specialistė Irena Didžiulienė,
vyriausioji specialistė Rasida Žygienė

I-IV

19997349,0

Pagrindinė teisėkūros
iniciatyva

Vertinti valstybės teatrų ir
Išanalizuotų ataskaitų apie vadovų veiklą
koncertinių įstaigų vadovų veiklą skaičius (vienetai)

80,0

Analizuoti ir vertinti teatrų ir
Patikrintų ir išanalizuotų metinę veiklą
koncertinių įstaigų veiklą bei
reglamentuojančių dokumentų skaičius
teikti siūlymus ir rekomendacijas (vienetai)
dėl jų veiklos tobulinimo,
dalyvauti teatrų ir koncertinių
įstaigų veiklos planavimo ir
rezultatų stebėsenos procesuose,
teikti siūlymus dėl jų tobulinimo,
kaupti visus su įstaigų veikla
susijusius dokumentus ir
duomenis

40,0

Išanalizuoti ir įvertinti
profesionalių teatrų ir koncertinių
įstaigų teikiamų paslaugų būklę,
nustatyti gaires šių įstaigų
teikiamų paslaugų plėtrai
paskatinti
Vykdyti Kultūros ministerijos
Parengtų / tobulintų teisės aktų skaičius
vidaus audito rekomendacijas
(vienetai)
Dalyvauti teatrų ir koncertinių
Posėdžių skaičius (vienetai)
įstaigų tarybos, Meno tarybų ir
Atestacinių komisijų posėdžiuose
Organizuoti konsultacijas su
Konsultacijų skaičius (vienetai)
teatro ir koncertinių įstaigų
bendruomene valstybės politikos
profesionalaus scenos meno
srityje klausimais
01-02-01-01-02 Priemonė. Kompensuoti
Organizuoti nebiudžetinių teatrų Kompensuotų salių nuomos projektų
salių nuomos kompensavimo
skaičius (vienetai)
nebiudžetinių teatrų ir
koncertinių įstaigų projektų projektų konkursą, skirti dalinį
kompensavimą projektams
sklaidos išlaidas
01-02-02
TIKSLAS. Skatinti ir plėtoti profesionalųjį kino meną
Tarptautinių renginių, kuriuose pristatyti
nacionaliniai ir bendros gamybos filmai,
skaičius (vienetai) R-01-02-02-01

01-02-02-01

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

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

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

I

I-IV

4,0

I-IV

25,0

I-IV

8,0

I-IV

42,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus patarėja Justė Sviderskytė

I-IV

37,0

Lietuvos kino centras prie Kultūros
ministerijos; koordinatorė - Meno ir
kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Indrė
Šimeliūnė

I-IV

Veiklos prioriteto VP-04
svarbiausias darbas

86886,0

3078652,0

3078652,0

01-02-02-01-01 Priemonė. Vykdyti
priemones, skirtas
ilgalaikiam kino srities
vystymuisi ir
konkurencingumui skatinti
bei užtikrinti Lietuvos kino
centro veiklą
Analizuoti ir vertinti Lietuvos
kino centro prie Kultūros
ministerijos veiklą bei teikti
siūlymus ir rekomendacijas dėl
įstaigos veiklos tobulinimo,
dalyvauti įstaigos veiklos
planavimo ir rezultatų stebėsenos
procesuose, teikti siūlymus dėl jų
tobulinimo, kaupti visus su
įstaigos veikla susijusius
dokumentus ir duomenis

Patikrintų ir išanalizuotų metinę
Lietuvos kino centro prie Kultūros
ministerijos veiklą reglamentuojančių
dokumentų skaičius (vienetai)

2,0

Kino įstatymo pakeitimo
įstatymo projekto parengimas

Parengtas teisės akto projektas (vienetai)

1,0

Pradėti taikyti valstybinio
finansavimo filmų gamybos
schemą, siekiant paskatinti
pažangių skaitmeninių
technologijų taikymą
interaktyvaus (cross-media ir
trans-media) kino kūrimui

Parengtas teisės akto projektas (vienetai)

1,0

Lietuvos kino centras prie Kultūros
ministerijos; koordinatorė - Meno ir
kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Indrė
Šimeliūnė
Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Indrė
Šimeliūnė

I-IV

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Indrė
Šimeliūnė; Lietuvos kino centras prie
Kultūros ministerijos
Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė,
vyriausioji specialistė Indrė Šimeliūnė;
Lietuvos kino centras prie Kultūros
ministerijos

IV

Lietuvos kino centras prie Kultūros
ministerijos; koordinatorė - Meno ir
kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Indrė
Šimeliūnė

01-02-02-01-02 Priemonė.
Dalyvauti tarptautinių kino
organizacijų ir fondų
veikloje

Atstovauti Lietuvos Respublikai Posėdžių, kuriuose dalyvauta, skaičius
Europos Komisijos
(vienetai)
organizuojamame Europos kino
Parengtų klausimynų skaičius (vienetai)
ekspertų grupės / kino paveldo
pogrupio veikloje

2,0
1,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Indrė
Šimeliūnė, Kultūros politikos
departamento Informacinės visuomenės
plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
Erika Buivydienė

358830,0

I-IV

I

I−IV

Veiklos prioriteto VP-04
svarbiausias darbas

139018,0

Sukurtų valstybės paramą gavusių
nacionalinių ir bendros gamybos filmų
skaičius (vienetai) P-01-02-02-01-01

01-02-02-01-03 Priemonė. Užtikrinti
nacionalinių ir bendros
gamybos filmų gamybą

Nacionalinių ir bendros gamybos filmų
pristatytų užsienio renginiuose skaičius
(vienetai) P-01-02-02-01-02
01-02-02-01-05 Priemonė. Formuoti
Iš Rusijos Federacijos Gosfilmfond'o
įsigytų lietuviškų vaidybinių filmų
nacionalinę filmoteką
laikmenų skaičius (vienetai) P-01-02-0201-03
01-02-03
TIKSLAS. Skatinti kultūros ir meno kūrėjų kūrybinę raišką ir jos pristatymą visuomenei
01-02-02-01-04 Priemonė. Vykdyti kino
sklaidą ir edukaciją

Šiuolaikinio meno centro lankytojų
skaičius per metus (asmenys) R-01-0203-01
01-02-03-01

10,0

30,0

Lietuvos kino centras prie Kultūros
ministerijos; koordinatorė - Meno ir
kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Indrė
Šimeliūnė

10,0

I-IV

2389655,0

I-IV

115848,0

IV

75301,0

2332894,0
2000,0

Šiuolaikinio meno centras; koordinatorė Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus patarėja Janina Krušinskaitė

I-IV

UŽDAVINYS. Sudaryti palankias sąlygas meninei kūrybai ir kultūros įvairovės sklaidai

Nustatyti dizaino ir architektūros
sričių plėtros gaires
Nustatyti Lietuvoje rengiamų
tarptautinių tęstinių renginių
atrankos tvarką, sudaryti
finansuojamų 2016-2018 m.
renginių sąrašą
01-02-03-01-01 Priemonė. Skirti kultūros ir Peržiūrėti ir optimizuoti Kultūros
ministerijos premijų sistemą
meno kūrėjams
Nacionalines, Vyriausybės,
Kultūros ministerijos
premijas ir garbės ženklus Rinkti kandidatų siūlymus, juos
svarstyti, organizuoti kultūros ir
meno kūrėjų apdovanojimus

Organizuoti su Švietimo ir
mokslo ministerija, Ugdymo
plėtotės centru prie Švietimo ir
mokslo ministerijos kultūros
edukacijos savaitę
01-02-03-01-02 Priemonė. Skirti
Rinkti kandidatų siūlymus, juos
jauniesiems menininkams svarstyti, organizuoti jaunųjų
premijas už geriausius meno menininkų apdovanojimus
kūrinius

2332894,0

Parengtų teisės aktų skaičius (vienetai)

1,0

Parengtų teisės aktų skaičius (vienetai)

2,0

Parengta Kultūros ministerijos premijų
sistemos analizė (vienetai)

Nacionalinės kultūros ir meno,
Vyriausybės, Kultūros ministerijos
premijų ir garbės ženklų skaičius
(vienetai) P-01-02-03-01-01

Edukacijos savaitės dalyvių skaičius
(asmenys)

Jauniesiems menininkams už geriausius
meno kūrinius skirtų premijų skaičius P01-02-03-01-02

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus patarėja Janina Krušinskaitė

I-IV

1,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė ir
vyriausioji specialistė Indrė Šimeliūnė

II-IV

46,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno skyriaus
patarėja Janina Krušinskaitė, vyriausiosios
specialistės Irena Didžiulienė, Rasida
Žygienė, Istorinės - kultūrinės atminties
įprasminimo skyriaus vedėja Ona Šaltytė,
vyriausiosios specialistės Vilija
Vyšniauskienė, Birutė Kazlauskienė

I-IV

700,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus patarėja Janina Krušinskaitė

I-II

5,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus patarėja Justė Sviderskytė

II-IV

Veiklos prioriteto VP-04
svarbiausias darbas

I-IV

452386,0

6372,0

Veiklos efektyvumo
didinimo kryptis

01-02-03-01-03 Priemonė. Vykdyti meno
kūrėjų socialinės apsaugos
programą, skirti
kompensacines išmokas
nacionalinių ir valstybės
teatrų ir koncertinių įstaigų
kūrybiniams darbuotojams

01-02-03-01-04 Priemonė. Pristatyti
visuomenei Lietuvos ir
užsienio šiuolaikinio meno
tendencijas ir meno raidos
įvairovę, užtikrinti
Šiuolaikinio meno centro
veiklą

01-02-04

Rinkti ir svarstyti prašymus dėl
meno kūrėjo statuso suteikimo

Asmenų, kuriems skirtas meno kūrėjo
statusas, skaičius per metus (asmenys)

180,0

Rinkti ir svarstyti prašymus dėl
kūrybinės prastovos išmokos
skyrimo

Skirtų kūrybinės prastovos išmokų per
metus skaičius (vienetai)

45,0

Mokėti valstybinio socialinio
draudimo ir privalomojo
sveikatos draudimo įmokas už
meno kūrėjus

Meno kūrėjų už kuriuos mokamos
valstybinio socialinio draudimo ir
privalomojo sveikatos draudimo įmokos
(vidutinis skaičius per mėnesį)
(asmenys)
Skirti teatrų ir koncertinių įstaigų Skirtų kompensacinių išmokų per metus
kūrybiniams darbuotojams
skaičius (vienetai)
kompensacines išmokas

Analizuoti ir vertinti Šiuolaikinio
meno centro veiklą bei teikti
siūlymus ir rekomendacijas dėl
įstaigos veiklos tobulinimo,
dalyvauti įstaigos veiklos
planavimo ir rezultatų stebėsenos
procesuose, teikti siūlymus dėl jų
tobulinimo, kaupti visus su
įstaigos veikla susijusius
dokumentus ir duomenis

Patikrintų ir išanalizuotų metinę
Šiuolaikinio meno centro veiklą
reglamentuojančių dokumentų skaičius
(vienetai)

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus patarėja Justė Sviderskytė

I-IV

1213496,0

I-IV

660640,0

1290,0

14,0

2,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Irena
Didžiulienė
Šiuolaikinio meno centras; koordinatorius Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus patarėja Janina Krušinskaitė
Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus patarėja Janina Krušinskaitė

TIKSLAS. Siekti autorių teisių ir gretutinių teisių aukšto lygio apsaugos, didinti Lietuvos kūrėjų intelektinį kapitalą ir juo pagrįstą kūrybinių industrijų konkurencingumą
Lietuvos autorių ir atlikėjų, kurių teisės
kolektyviniu būdu įgyvendinamos
Lietuvoje, skaičius (vienetai) R-01-0204-01

7500,0

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

I-IV

UŽDAVINYS. Užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos pasirašytų tarptautinių sutarčių reikalavimus atitinkančią autorių teisių ir gretutinių teisių aukšto
lygio apsaugą
01-02-04-01-01 Priemonė. Dalyvauti
1,0
II
Bendradarbiaujant su Pasauline Organizuotų seminarų - diskusijų
Meno ir kūrybinių industrijų politikos
intelektinės nuosavybės
skaičius (vienetai)
departamento Autorių teisių skyriaus
įgyvendinant tarptautines
organizacija organizuoti
vedėja Nijolė Janina Matulevičienė,
intelektinės nuosavybės
seminarą-diskusiją dėl neteisėto
vyriausiosios specialistės Gabrielė
konvencijas ir užtikrinti
intelektinės nuosavybės
Vorobjovienė, Simona Martinavičiūtė
tarptautinių sutarčių
panaudojimo internete
įgyvendinimą
01-02-04-01

229827,0

193624,0
5950,0

01-02-04-01-02 Priemonė. Skirti
kompensacinį atlyginimą
autoriams už knygų ir kitų
leidinių panaudą
bibliotekose

01-02-04-02

Valstybės biudžeto lėšų
panaudojimo sutarties su autorių
teisių kolektyvinio
administravimo asociacija
LATGA-A dėl autorinio
atlyginimo už knygų ir kitų
leidinių panaudą bibliotekose
paskirstymo
ir išmokėjimo
Parengti Vyriausybes
nutarimo
projektą dėl kompensacinio
atlyginimo už kūrinių panaudą
bibliotekose mokėjimo tvarkos
tobulinimo
Informacijos apie paskirstytą ir
išmokėtą autorinį atlyginimą už
knygų panaudą už 2014 metus
parengimas ir viešas paskelbimas

Kompensacinio atlyginimo už knygų ir
kitų leidinių panaudą bibliotekose
didėjimas (procentai) R-01-02-04-02
Sudarytų sutarčių skaičius (vienetai)

1,0

I-IV

1,0

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

II

Parengtų Vyriausybės nutarimų projektų
skaičius (vienetai)

1,0

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

III

Autorių, gaunančių autorinį atlyginimą
už knygų panaudą bibliotekose, skaičius
(asmenys) P-01-02-04-01-01

1050,0

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

I-IV

Ataskaitų apie paskirstytą ir išmokėtą
autorinį atlyginimą už knygų panaudą
2014 metais skaičius (vienetai)

1,0

IV

Paskelbtų informacinių pranešimų
1,0
skaičius (vienetai)
UŽDAVINYS. Skatinti žinių visuomenės ir naujų technologijų plėtrą bei atitinkamai plėsti ir tobulinti autorių teisių bei gretutinių teisių apsaugą

01-02-04-02-01 Priemonė: Įgyvendinti
Kūrybinės veiklos, autorių
teisių ir gretutinių teisių
apsaugos programą

187674,0

36203,0

Organizuoti autorių teisių
gynimo, teisėtos kūrinio prieigos
skatinimo, kūrinių duomenų
bazių kūrimo palaikymo atrankos
konkursus, sudaryti sutartis su
projektų vykdytojais

Sukurtų produktų (paslaugų) skatinančių
kūrybingumą ir kūrybinių industrijų
plėtrą skaičius (vienetai) P-01-02-04-0201

33,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Autorių teisių skyriaus
vyriausiosios specialistės Gabrielė
Vorobjovienė, Simona Martinavičiūtė

II-IV

Peržiūrėti Kūrybinės veiklos,
autorių teisių ir gretutinių teisių
apsaugos programos prioritetus,
dalį lėšų nukreipti inovatyvioms
kūrybinių ir kultūrinių industrijų
veikloms, siekiant didinti
pritrauktų investicijų efektyvumą

Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir
gretutinių teisių apsaugos programai
gautų lėšų panaudojimas KKI veikloms
(procentai) P-01-02-04-02-02

45,0

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

II-III

8689,0

Veiklos prioriteto VP-03
svarbiausias darbas ir
kriterijus

01-02-04-02-02 Priemonė. Suderinti
nenustatytų autorių teisių
kūrinių duomenų bazę su
Europos Sąjungos duomenų
baze ir sukurti nenustatytų
autorių teisių kūrinių
naudojimo kompensavimo
procedūrą

Parengti teisės aktų projektus,
Parengtų teisės aktų projektų skaičius
įtvirtinančius autorių teisių ir
(vienetai)
gretutinių teisių turėtojų paieškos
šaltinių sąrašą, nenustatytų teisių
turėtojų kūrinių naudojimo
kompensavimo tvarką ir sąlygas

3,0

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

I

11585,0

01-02-04-02-03 Priemonė. Apibendrinti
teisių gynimo priemonių
taikymą bendradarbiaujant
su Europos Sąjungos
Vidaus rinkos derinimo
tarnyba
01-02-04-02-04 Priemonė.
Pertvarkyti autorių teisių ir
gretutinių teisių
kolektyvinio
administravimo sistemą ir
užtikrinti jos valstybinę
priežiūrą

Atlikti tyrimą „Dėl teisių
gynimo priemonių taikymo“ ir
surengti tyrimo pristatymą

Atliktų tyrimų skaičius (vienetai)

1,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Autorių teisių skyriaus
vyriausiosios specialistės Gabrielė
Vorobjovienė, Simona Martinavičiūtė

I-II

4344,0

Atlikti tyrimą „Kolektyvinio
Atliktų tyrimų skaičius (vienetai)
teisių administravimo sistemos
teisinė ir ekonominė analizė“,
siekiant pertvarkyti autorių teisių
ir gretutinių teisių kolektyvinio
administravimo sistemą ir
užtikrinti jos valstybinę priežiūrą

1,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Autorių teisių skyriaus
vyriausioji specialistė Gabrielė
Vorobjovienė

I-III

11585,0

2,0

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

I-IV

01-02-05

01-02-05-01

Parengti kolektyvinio teisių
Parengtų teisės aktų projektų skaičius
administravimo sistemos
(vienetai)
pertvarkai reikalingus teisės aktų
projektus
TIKSLAS. Skleisti Lietuvos kultūrą užsienyje, plėsti Lietuvos kultūros erdvę

1421455,0

Kultūros atašė ir Lietuvos kultūros
instituto inicijuotų, įgyvendintų ir
koordinuotų kultūros ir meno pristatymų
užsienyje žiūrovų skaičius (asmenys) R01-02-05-01
Surengtų seminarų ir konferencijų
dalyvių skaičius (asmenys) P-01-02-0501-02

120000,0

Su UNESCO ir Nacionalinės komisijos
vykdoma veikla susijusių viešinimo
iniciatyvų, renginių skaičius (vienetai) P01-02-05-01-03

24,0

UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas ilgalaikei Lietuvos kultūros sklaidai užsienyje

850,0

Lietuvos kultūros institutas, kultūros
atašė; koordinatorė - Strateginio
planavimo ir kontrolės departamento
Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų
skyriaus vedėja Daiva Parulskienė
Lietuvos kultūros institutas, koordinatorė Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė
Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos sekretoriatas; koordinatorė Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė

I-IV

I-IV

I-IV

1425777,0

01-02-05-01-01 Priemonė. Užtikrinti
dalyvavimą tarptautinėse
organizacijose, renginiuose
ir programose, kultūros
atašė užsienyje tinklo veiklą
Parengti Lietuvos kultūros
Parengtų teisės aktų projektų skaičius
tarptautiškumo skatinimo 2015- (vienetai)
2018 metų veiksmų planą

1,0

Rengti tarptautinius susitarimus

Tarptautinių susitarimų skaičius
(vienetai)

3,0

Rengti ir derinti Lietuvos
Respublikos pozicijas Europos
Sąjungos Tarybos posėdžiams

Parengtų ir suderintų pozicijų skaičius
(vienetai)

10,0

Parengti Europos Sąjungos
reikalų koordinavimo Kultūros
ministerijoje taisykles
Parengti 2022 m. Europos
kultūros sostinės Lietuvoje
atrankos tvarkos taisykles ir
paskelbti oficialų kvietimą teikti
paraiškas

Parengtų teisės aktų projektų skaičius
(vienetai)

1,0

Parengtų teisės aktų projektų skaičius
(vienetai)

1,0

Dalyvauti Europos Sąjungos
Tarybos, Europos Komisijos,
Europos Tarybos, Europos
Parlamento, UNESCO, Šiaurės
ministrų tarybos, Baltijos regiono
šalių, dvišalėse
tarpvyriausybinėse programose ir
projektuose
Rinkti, analizuoti ir skelbti
kultūros atašė metų veiklos
planus ir ataskaitas, skirti dalinį
finansavimą veiklai vykdyti

Vadovybės vizitų, specializuotų
komitetų, darbo grupių posėdžių,
susitikimų, kuriuose dalyvauta,
organizuotų renginių skaičius (vienetai)

Išanalizuotų ataskaitų skaičius (vienetai)

100,0

13,0

Kultūros atašė, Lietuvos nacionalinės
UNESCO komisijos sekretoriatas,
koordinatorė - Strateginio planavimo ir
kontrolės departamento Tarptautinių ryšių
ir Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė

I-IV

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė, vyriausiosios specialistės
Živilė Plyčiuraitytė Plyčiūtė, Gabija
Žukauskienė, Ina Kniurienė, Saulius
Šimanauskas
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė, vyriausiosios specialistės
Živilė Plyčiuraitytė Plyčiūtė, Gabija
Žukauskienė, Ina Kniurienė
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vyriausiasis
specialistas Saulius Šimanauskas

I-IV

I-II

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

III-IV

I-IV

I

910031,0

01-02-05-01-02 Priemonė. Įgyvendinti
tarptautines kompleksines
Lietuvos kultūros
pristatymo užsienyje
programas ir užtikrinti
Lietuvos kultūros instituto
veiklą

Parengti kultūros atašė veiklos
nuostatus

Parengtų teisės aktų projektų skaičius
(vienetai)

1,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė, vyriausiosios specialistės
Gabija Žukauskienė, Ina Kniurienė

I-IV

Analizuoti ir vertinti UNESCO
komisijos sekretoriato veiklą,
teikti siūlymus ir rekomendacijas
dėl veiklos tobulinimo, dalyvauti
įstaigos veiklos planavimo ir
rezultatų stebėsenos procesuose,
teikti siūlymus dėl jų tobulinimo,
kaupti visus su įstaigos veikla
susijusius dokumentus ir
duomenis

Patikrintų ir išanalizuotų metinę
UNESCO komisijos sekretoriato veiklą
reglamentuojančių dokumentų skaičius
(vienetai)

2,0

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

I-IV

Lietuvos kultūros institutas ir kultūros
atašė; koordinatorė - Strateginio
planavimo ir kontrolės departamento
Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų
skyriaus vedėja Daiva Parulskienė

I-IV

Lietuvos kultūros institutas ir kultūros
atašė; Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė ir vyriausioji specialistė
Gabija Žukauskienė

I-IV

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

I-IV

Inicijuoti, įgyvendinti ir
koordinuoti kultūros ir meno
projektus

Kultūros atašė ir Lietuvos kultūros
instituto inicijuotų, įgyvendintų ir
koordinuotų kultūros ir meno pristatymų
užsienyje skaičius (vienetai) P-01-02-0501-01

Analizuoti ir vertinti Lietuvos
kultūros instituto veiklą, teikti
siūlymus ir rekomendacijas dėl
įstaigos veiklos tobulinimo,
dalyvauti įstaigos veiklos
planavimo ir rezultatų stebėsenos
procesuose, teikti siūlymus dėl jų
tobulinimo, kaupti visus su
įstaigos veikla susijusius
dokumentus ir duomenis

Patikrintų ir išanalizuotų metinę
Lietuvos kultūros instituto veiklą
reglamentuojančių dokumentų skaičius
(vienetai)

235,0

2,0

515746,0

PROGRAMA (02-04) "LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, AKTUALIZAVIMAS IR POPULIARINIMAS, VALSTYBINĖS KALBOS APSAUGA"
02-04-01

TIKSLAS. Tobulinti kultūros paveldo apsaugos politikos formavimą ir užtikrinti tinkamą jos įgyvendinimą
Kultūros paveldo objektų, kuriems
nustatytos vertingosios savybės, dalis
(procentai) R-02-04-01-02

13992891,0
30,0

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

I-IV

I-IV

Įgyvendintų nekilnojamojo kultūros
paveldo tvarkybos projektų pagal
Paveldotvarkos ir kitas programas
skaičius (vienetai) R-02-04-01-03
02-04-01-01

10,0

Kultūros paveldo departamentas prie
Kultūros ministerijos; koordinatorė Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vedėja Irma Grigaitienė

UŽDAVINYS. Tobulinti kultūros paveldo apsaugos teisinį reglamentavimą

02-04-01-01-01 Priemonė. Rengti ir
įgyvendinti nacionalinius
teisės aktus, dalyvauti
tarptautinių komitetų darbe,
įgyvendinant tarptautinius
teisės aktus kultūros
paveldo apsaugos srityje

Dalyvauti UNESCO nelegaliai
išvežtų kultūros vertybių
sugrąžinimo komiteto
posėdžiuose, UNESCO kultūros
vertybių apsaugos ginkluotų
konfliktų metu komiteto
posėdžiuose, UNESCO
Generalinėje asamblėjoje,
Europos Komisijos (toliau - EK)
ekspertų pasitarimuose dėl
Europos paveldo ženklo (EHL),
EK kultūros objektų eksporto
komiteto posėdžiuose su kultūros
paveldo išsaugojimu susijusių
Jungtinių Tautų, Europos
Sąjungos, kitų organizacijų
komisijų ir darbo grupių veikloje

Posėdžių, kuriuose dalyvauta svarstant
nacionalinių teisės aktų rengimo ir
įgyvendinimo bei tarptautinių teisės aktų
įgyvendinimo kultūros paveldo apsaugos
srityje klausimus, skaičius (vienetai) P02-04-01-01-01

Koordinuoti komisijų - Dvišalės Surengtų Komisijų posėdžių skaičius
nuolatinės sutarties su Šventuoju (vienetai)
Sostu įgyvendinimo; Vilniaus
istorinio centro, įrašyto į
UNESCO pasaulio paveldo
sąrašą, išskirtinės visuotinės
vertės išsaugojimo ir tausojamo
naudojimo priežiūros; Žemaičių
krikšto ir Žemaičių vyskupystės
įsteigimo 600 metų jubiliejaus
minėjimo 2009-2017 metų
programos; Šv. Jono Pauliaus II
piligrimų kelio kūrimo ir jo
objektų išsaugojimo ir
pritaikymo piligrimų ir turizmo
reikmėms 2014-2022 metų
programos; Europos paveldo
ženklo paveldo vietų Lietuvoje
atrankos - darbą

8689,0
10,0

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

5,0

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

I-IV

8689,0

02-04-01-02

Dalyvauti darbo grupių darbe:
Darbo grupių posėdžių skaičius
naujos redakcijos Nekilnojamojo (vienetai)
kultūros paveldo apsaugos
įstatymo projektui parengti;
KPEPIS priežiūros komiteto,
Kultūros vertybių registro ir
Nekilnojamojo turto registro
tarpusavio bendrų veiklų; Ūkio
subjektų priežiūrą atliekančių
institucijų veiklos konsolidavimo
ir kt.

12,0

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

Rengti poįstatyminių teisės aktų Parengtų teisės aktų projektų skaičius
projektus, reikalingus pakeistų
(vienetai)
Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos ir Lietuvos Respublikos
kilnojamųjų kultūros vertybių
apsaugos įstatymų įgyvendinimui

10,0

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

UŽDAVINYS. Siekti apskaityti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir kilnojamąsias kultūros vertybes
Analizuoti ir vertinti Kultūros
paveldo departamento veiklą,
teikti siūlymus ir rekomendacijas
dėl veiklos tobulinimo, dalyvauti
Kultūros paveldo departamento
veiklos planavimo ir rezultatų
stebėsenos procesuose, teikti
siūlymus dėl jų tobulinimo,
kaupti visus su įstaigos veikla
susijusius dokumentus ir
duomenis

01-02-01

Priemonė. Įgyvendinti
Paveldotvarkos programą

01-02-02

Priemonė. Administruoti
kultūros paveldo apsaugos
priežiūrą ir kontrolę

01-02-03

Priemonė. Vykdyti
Lietuvos Respublikos ir
Šventojo Sosto sutarties dėl
bendradarbiavimo švietimo
ir kultūros srityje
(paveldotvarka) programą

7453708,0

Patikrintų ir išanalizuotų Kultūros
paveldo departamento metinę veiklą
reglamentuojančių dokumentų skaičius
(vienetai)

6,0

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

I-IV

Tvarkomų kultūros paveldo objektų ar jų
dalių skaičius (vienetai) P-02-04-01-0201

18,0

Kultūros paveldo departamentas prie
Kultūros ministerijos; koordinatorė Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vedėja Irma Grigaitienė

I-IV

Tvarkomų Lietuvos Katalikų bažnyčios
nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros
paveldo objektų ar jų dalių skaičius
(vienetai) P-02-04-01-02-02

21,0

1836191,0

2206111,0

912303,0

01-02-04

Priemonė. Vykdyti Jono
Pauliaus II piligrimų kelio
kūrimo ir jo objektų
pritaikymo (paveldotvarka)
piligrimų ir turizmo
reikmėms programą

Tvarkomų į Jono Pauliaus II piligrimų
kelio programą įtrauktų objektų ir jų
dalių skaičius (vienetai) P-02-04-01-0203

6,0

492354,0

01-02-05

Priemonė. Tirti bei kaupti
duomenis apie kultūros
paveldą
Priemonė. Parengti
duomenis nekilnojamųjų
kultūros vertybių
atskleidimui
Priemonė. Dalyvauti
tarptautinių organizacijų ir
Baltijos jūros regiono šalių
programose ir projektuose
bei tarpvalstybiniame
bendradarbiavime kultūros
paveldo apsaugos srityje

Kultūros paveldo apskaitos dokumentų
projektų skaičius (vienetai) P-02-04-0102-04

2900,0

709251,0

01-02-06

01-02-07

01-02-08

01-02-09

01-02-10

95575,0

Europos Tarybos, Europos kultūros
kelių, Europos Komisijos, ICCROM ir
Baltijos jūros regiono šalių specializuotų
darbo grupių susitikimų, kuriuose
dalyvauta, bei suorganizuotų renginių
skaičius (vienetai) P-02-04-01-02-05

Priemonė. Užtikrinti
visuomenei galimybę
pažinti ir saugoti kultūros
paveldą
Priemonė. Vykdyti

10,0

57924,0

154657,0

Tvarkomų į Žemaičių krikšto ir
Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600
metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 m.
programą įtrauktų objektų ar jų dalių
skaičius (vienetai) P-02-04-01-02-06
Privačių investicijų į privataus kultūros
paveldo tvarkybą ir aktualizavimą dalis
(procentai) P-02-04-01-02-07

Žemaičių krikšto ir
Žemaičių vyskupystės
įsteigimo 600 metų
jubiliejaus minėjimo
2009–2017 Aktualizuoti
metų programą
Priemonė.
privatų kultūros paveldą

Sukurti finansavimo
mechanizmą, siekiat pritraukti
privačias investicijas į kultūros
paveldo tvarkybą ir
aktualizavimą

3,0

30,0

579240,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Europos Sąjungos paramos
skyriaus vedėja Daiva Nazarovienė

I-IV

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Europos Sąjungos paramos
skyriaus vedėja Daiva Nazarovienė,
Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vedėja Irma Grigaitienė

I-IV

410102,0

NPP horizontaliojo
prioriteto „Kultūra“ TVP
priemonė 01-01-02
Veiklos prioriteto VP-03
svarbiausias darbas ir
kriterijus

Parengti ir patvirtinti konkurso
būdu atrenkamų viešojo ir
privataus paveldo objektų
aktualizavimo projektų
įgyvendinimui skirtą priemonės
įgyvendinimo planą ir projektų
finansavimo sąlygų aprašą
02-04-01-03

Patvirtintų Priemonių įgyvendinimo
planų ir Priemonės projektų finansavimo
sąlygų aprašų skaičius (vienetai)

1,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Europos Sąjungos paramos
skyriaus vedėja Daiva Nazarovienė,
vyriausieji specialistai Rimvydas Dilba,
Andrius Jautakis, Dovilė Jaugaitė

II-III

UŽDAVINYS. Siekti išsaugoti kultūros paveldą, esantį Kultūros ministerijai pavaldžių institucijų prižiūrimose saugomose teritorijose ir etnografiniuose kaimuose
Saugomų vietovių direkcijos;
koordinatorius - Kultūros politikos
departamento Saugomų teritorijų ir
paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis
specialistas Gintaras Džiovėnas

02-04-01-03-01 Priemonė. Vykdyti viešojo
administravimo funkcijas
saugomose teritorijose ir
atlikti saugomų teritorijų
tyrimus bei stebėseną,
tvarkybą bei pažinimo
sklaidą
Analizuoti ir vertinti Saugomų
vietovių direkcijų veiklą, teikti
siūlymus ir rekomendacijas dėl
direkcijų veiklos tobulinimo,
dalyvauti šių įstaigų veiklos
planavimo ir rezultatų stebėsenos
procesuose, teikti siūlymus dėl jų
tobulinimo, kaupti visus su
įstaigos veikla susijusius
dokumentus ir duomenis

Patikrintų ir išanalizuotų Saugomų
vietovių direkcijų metinę veiklą
reglamentuojančių dokumentų skaičius
(vienetai)

3,0

Pagal kompetenciją koordinuoti
saugomų teritorijų apsaugą ir
teritorijų planavimą, rengiant tam
reikalingus teisės aktus

Parengtų reglamentavimo dokumentų,
projektų ir teritorijų planavimo
dokumentų skaičius (vienetai) P-02-0401-03-01
Parengtų teisės aktų projektų skaičius
(vienetai)

1,0

1,0

Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vyriausiasis specialistas Gintaras
Džiovėnas

6530494,0
I-IV

995855,0

LR teritorijos bendrojo
plano įgyvendinimo
priemonių planas,
patvirtintas
Vyriausybės 2003 m.
gruodžio 9 d. nutarimu Nr.
1568

Dalyvauti darbo grupių rengiančių Teritorijų planavimo
įstatymo, Statybos įstatymo,
Architektūros įstatymo, Želdynų
įstatymo pakeitimus;
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12
d. nutarimo Nr. 343 „Dėl
Specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų patvirtinimo“
pakeitimo“ projektą,
Kuršių nerijos apsaugos
strateginius dokumentus,
rengiančios Trakų Vokės dvaro
ansamblio pritaikymo ir
administravimo modelio projektą
- darbe bei dalyvauti Trakų
istorinio nacionalinio parko,
Valstybinio Kernavės kultūrinio
rezervato ir Vilniaus pilių
valstybinio kultūrinio rezervato
tarybose
02-04-01-03-02 Priemonė. Įgyvendinti
Svarstyti paraiškas projektams
Europos ekonominės erdvės finansuoti pagal programą
„Europos kultūros paveldo
(EEE) finansinio
kultūros ir menų įvairovės
mechanizmo programas
skatinimas“ (toliau - LT07
kultūros srityje
programa) ir išleisti įsakymą dėl
atrinktų paraiškų finansavimo

Darbo grupių, kurių veikloje dalyvauta,
skaičius (vienetai)

10,0

Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vedėja Irma Grigaitienė, vyriausiasis
specialistas Gintaras Džiovėnas

Įsakymas dėl projektų finansavimo
(vienetai)

1,0

Kultūros viceministrė Agneta
Lobačevskytė, Europos ekonominės
erdvės (toliau - EEE) finansinio
mechanizmo programų vadovė Dalia
Stabrauskaitė, EEE finansinio
mechanizmo programų koordinatorė
Donata Armakauskaitė, programų
teisininkas Jovaldas Černiauskas,
Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Erika Buivydienė,
Regionų kultūros skyriaus vyriausioji
specialistė Jadvyga Lisevičiūtė, Meno ir
kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionaliojo meno
skyriaus vyriausioji specialistė Rasida
Žygienė

I

5517262,0

Sudaryti trišales LT07 programos Sudarytų sutarčių skaičius (vienetai)
projektų įgyvendinimo sutartis su
projektų vykdytojais ir VšĮ
“Centrine projektų valdymo
agentūra“

11,0

Kultūros viceministrė Agneta
Lobačevskytė, Europos ekonominės
erdvės (toliau - EEE) finansinio
mechanizmo programų vadovė Dalia
Stabrauskaitė, EEE finansinio
mechanizmo programų koordinatorė
Donata Armakauskaitė, EEE finansinio
mechanizmo programų finansininkė
Renata Banytė, programų teisininkas
Jovaldas Černiauskas
Europos ekonominės erdvės (toliau EEE) finansinio mechanizmo programų
vadovė Dalia Stabrauskaitė, EEE
finansinio mechanizmo programų
koordinatorė Donata Armakauskaitė, EEE
finansinio mechanizmo programų
teisininkas Jovaldas Černiauskas

I-II

Inicijuoti ir parengti programas
reglamentuojančių teisės aktų
pakeitimus.

Pakeistų teisės aktų skaičius (vienetai)

2,0

Informacijos apie 2013 - 2014
metais įgyvendintų dvišalio
bendradarbiavimo fondo
priemonės „a“ veiklų rezultatus
parengimas ir publikavimas
internete

Publikuotų straipsnių skaičius (vienetai)

2,0

Europos ekonominės erdvės (toliau EEE) finansinio mechanizmo programų
vadovė Dalia Stabrauskaitė, EEE
finansinio mechanizmo programų
koordinatorė Donata Armakauskaitė

I-II

Organizuoti ir įgyvendinti
programos “Kultūros ir gamtos
paveldo išsaugojimas ir
atgaivinimas“ (toliau - programa
LT06) dvišalio
bendradarbiavimo fondo
priemonės „b“ renginius
Užtikrinti projektų
įgyvendinimui skirtų lėšų
išmokėjimą pagal gaunamas
mokėjimo paraiškas

Įgyvendintų renginių skaičius (vienetai)

2,0

Europos ekonominės erdvės (toliau EEE) finansinio mechanizmo programų
vadovė Dalia Stabrauskaitė, EEE
finansinio mechanizmo programų
koordinatorė Donata Armakauskaitė

I-IV

Išmokėta dalis nuo visų projektų
įgyvendinimui iki 2016 m. vidurio skirtų
lėšų išraiška procentais

50,0

Europos ekonominės erdvės (toliau EEE) finansinio mechanizmo programų
finansininkė Renata Banytė, EEE
finansinio mechanizmo programų vadovė
Dalia Stabrauskaitė, EEE finansinio
mechanizmo programų koordinatorė
Donata Armakauskaitė

I-IV

Teikti ataskaitas apie programų
įgyvendinimą VšĮ „Centrinei
projektų valdymo agentūrai“,
koordinuojančiai ir
įgyvendinančiai institucijoms

Reguliariai teikiamų ataskaitų rūšių
skaičius (vienetai)

7,0

Europos ekonominės erdvės (toliau EEE) finansinio mechanizmo programų
vadovė Dalia Stabrauskaitė, EEE
finansinio mechanizmo programų
koordinatorė Donata Armakauskaitė, EEE
finansinio mechanizmo programų
finansininkė Renata Banytė

I-IV

I-IV

Pagal kompetenciją vykdyti
projektų eigos stebėseną ir
analizę

Dalyvauti Lietuvoje ir užsienyje
organizuojamuose profesiniuose
renginiuose ir dalykiniuose
susitikimuose
Užtikrinti efektyvų viešinimą ir
informacijos sklaidą apie
programų eigą

02-04-01-03-03 Priemonė. Parengti Panerių
memorialo kompleksiniam
sutvarkymui reikalingus
techninius projektus

02-04-02

Surengti Panerių memorialo
kompleksinio sutvarkymo
projektinių pasiūlymų projekto
pirkimo konkursą

Skaičius projektų, kurių einamieji
rezultatai ir atitikimas sutarčių sąlygoms
reguliariai stebimi (vienetai)

30,0

Europos ekonominės erdvės (toliau EEE) finansinio mechanizmo programų
vadovė Dalia Stabrauskaitė, EEE
finansinio mechanizmo programų
koordinatorė Donata Armakauskaitė

I-IV

Posėdžių projektų eigai aptarti skaičius
(vienetai)

4,0

Europos ekonominės erdvės (toliau EEE) finansinio mechanizmo programų
vadovė Dalia Stabrauskaitė, EEE
finansinio mechanizmo programų
koordinatorė Donata Armakauskaitė, EEE
finansinio mechanizmo programų
teisininkas Jovaldas Černiauskas,
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento direktorė Eglė Saudargaitė

I-IV

Komandiruočių skaičius (vienetai)

5,0

I-IV

Reguliariai administruojamų interneto
svetainių, skirtų programoms viešinti,
skaičius (vienetai)

2,0

Europos ekonominės erdvės (toliau EEE) finansinio mechanizmo programų
vadovė Dalia Stabrauskaitė, EEE
finansinio mechanizmo programų
koordinatorė Donata Armakauskaitė

Biudžeto, skirto Programų viešinimui 5
metams, panaudota dalis per
einamuosius metus (fotografo
paslaugoms, užsakomiesiems
straipsniams ir reportažams, suvenyrams
ir kt.) (procentais)

20,0

Surengtas Panerių memorialo
kompleksinio sutvarkymo projektinių
pasiūlymų projekto pirkimo konkursas
(vienetai)

1,0

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų
muziejus; Kultūros politikos departamento
Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos
skyriaus vedėja Irma Grigaitienė

7,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Jolanta
Kaznauskaitė, Vaiva Lankelienė

TIKSLAS. Išsaugoti ir populiarinti muziejuose saugojamas kultūros paveldo vertybes
Respublikiniuose muziejuose saugomų
eksponatų skaičiaus augimas iš viso,
lyginant su 2012 m. (procentai) R-02-0402-01
Respublikiniuose muziejuose
suskaitmenintų muziejinių vertybių
skaičiaus augimas per ataskaitinius
metus, lyginant su 2012 metais
(procentai) R-02-04-02-02

I-IV

I-IV

17377,0

10423887,0

19,0

I-IV

Istorinės atminties
puoselėjimo 2013 metų
priemonių planas,
patvirtintas Vyriausybės
2013 m. balandžio 23 d.
nutarimu Nr. 357

02-04-02-01

UŽDAVINYS. Užtikrinti muziejų veiklą

10423887,0
Respublikiniuose muziejuose surengtų
laikinų parodų skaičius per ataskaitinius
metus (vienetai) P-02-04-02-01-01
Respublikinių muziejų surengtų virtualių
parodų skaičius per ataskaitinius metus
(vienetai) P-02-04-02-01-02
Respublikiniuose muziejuose
restauruotų/konservuotų eksponatų
skaičius per ataskaitinius metus (tūkst.
vnt.) P-02-04-02-01-03

125,0

100,0

02-04-02-01-02 Priemonė: Vykdyti
muziejų veiklos priežiūrą,
stebėseną ir analizę

I-IV

Respublikiniai muziejai; koordinatorės Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Jolanta
Kaznauskaitė ir Vaiva Lankelienė

I-IV

10406509,0

I-IV

8689,0

2,9

02-04-02-01-01 Priemonė. Kaupti, saugoti,
tirti ir skleisti muziejines
vertybes

Vykdyti kilnojamųjų kultūros
vertybių restauratorių atestaciją

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Jolanta
Kaznauskaitė, Vaiva Lankelienė

Atestuotų kilnojamųjų kultūros vertybių
restauratorių skaičius (vienetai)

45,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Vaiva Lankelienė

Rengti muziejų srities teisės aktų Parengtų teisės aktų pakeitimo projektų
pakeitimo projektus
skaičius (vienetai)

3,0

Rengti nacionalinių bei
respublikinių muziejų steigimo
dokumentų pakeitimo projektus
Rengti teisės aktų projektus

Parengtų nacionalinių bei respublikinių
muziejų steigimo dokumentų pakeitimo
projektų skaičius (vienetai)
Parengtų teisės aktų projektų skaičius
(vienetai)

3,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Jolanta
Kaznauskaitė ir Vaiva Lankelienė

Dalyvauti nacionalinių ir
respublikinių muziejų tarybų
posėdžiuose

Muziejų tarybų posėdžių skaičius
(vienetai)

24,0

Analizuoti ir vertinti muziejų
Išanalizuotų muziejų metinių veiklos
veiklą, teikti siūlymus ir
planų ir ataskaitų skaičius (vienetai)
rekomendacijas dėl muziejų
veiklos tobulinimo, dalyvauti šių
įstaigų veiklos planavimo ir
rezultatų stebėsenos procesuose,
teikti siūlymus dėl jų tobulinimo,
kaupti visus su įstaigos veikla
susijusius dokumentus ir
duomenis

1,0

60,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Jolanta
Kaznauskaitė, Vaiva Lankelienė

Analizuoti nacionalinių muziejų Išanalizuotų nacionalinių muziejų
strateginių veiklos planų ir
strateginių veiklos planų ir ataskaitų
ataskaitų projektus
projektų skaičius (vienetai)

02-04-02-01-03 Priemonė. Tobulinti
muziejų darbuotojų
kvalifikaciją, dalyvaujant
tarptautinėje Baltijos
muzeologijos mokykloje

02-04-03

8,0

Sisteminti, analizuoti ir skelbti
muziejų 2014 metų veiklos
statistinius duomenis

Muziejų veiklos statistinių rodiklių
informacinėje sistemoje paskelbtas 2014
metų veiklos statistinių duomenų
rinkinys (vienetai)

1,0

Parengti ir pateikti Lietuvos
muziejų statistikos suvestinę
EGMUS (European Group of
Museums Statistics)“

Pateiktas Lietuvos muziejų veiklos
statistinių rodiklių rinkinys EGMUS
(European Group of Museums
Statistics)“(vienetai)

1,0

Vykdyti muziejų vertinimą

Įvertintų muziejų skaičius (vienetai)

5,0

Dalyvauti Europos Komisijos
Posėdžių, kuriuose dalyvauta, skaičius
atvirojo koordinavimo darbo
(vienetai)
grupės (prioritetas A - Kultūrinė
įvairovė, tarpkultūrinis dialogas
ir prieinama, ir integracinė
kultūra) posėdžiuose

3,0

Rengti muziejų eksponatų
perkėlimo ir nurašymo teisės
aktų projektus

3,0

Parengtų muziejų eksponatų perkėlimo ir
nurašymo teisės aktų projektų skaičius
(vienetai)

II

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Vaiva Lankelienė

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Jolanta
Kaznauskaitė, Vaiva Lankelienė

Dalyvauti Lietuvoje ir užsienyje Komandiruočių skaičius (vienetai)
organizuojamose profesiniuose
renginiuose ir dalykiniuose
susitikimuose
Organizuoti muziejų srities
Įteiktų premijų skaičius (vienetai)
specialistų apdovanojimus

5,0

Organizuoti Muziejų tarybos
posėdžius

Organizuotų Muziejų tarybos posėdžių
skaičius (vienetai)

2,0

Rinkti ir analizuoti muziejų
darbuotojų paraiškas ir vykdyti
Lietuvos dalyvių atranką į
Baltijos muzeologijos mokyklą

Atrinktų Lietuvos muziejų darbuotojų
skaičius (asmenys)

10,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vedėja Rūta Pileckaitė, vyriausioji
specialistė Vaiva Lankelienė

Kultūros ministerijos atstovui
dalyvauti Baltijos muzeologijos
mokykloje Lietuvos atstovo
teisėmis
Koordinuoti Baltijos
muzeologijos mokyklos
organizavimą Lietuvoje

Dalyvavusių asmenų skaičius (asmenys)

1,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Vaiva Lankelienė

Surengtų pasitarimų skaičius (vienetai)

3,0

TIKSLAS. Išsaugoti istorinę ir kultūrinę atmintį

2,0

I-IV

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Jolanta
Kaznauskaitė

IV
I-IV
I-III

8689,0

605885,0

Švenčių, atmintinų dienų, istorinių datų
ir nusipelniusių asmenybių jubiliejų
minėjimuose dalyvavusių žmonių
skaičius (tūkst. žm.) R-02-04-03-01

02-04-03-01

I-IV
Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Istorinės - kultūrinės
atminties įprasminimo skyriaus vedėja
Ona Šaltytė, Istorinės - kultūrinės
atminties įprasminimo skyriaus vyriausioji
specialistė Vilija Vyšniauskienė
UŽDAVINYS. Užtikrinti Švenčių, atmintinų dienų, istorinių datų paminėjimą, Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenų atminimo išsaugojimą bei skatinti lituanistikos
tradicijų ir paveldo įprasminimą

02-04-03-01-01 Priemonė. Įgyvendinti
istorinės atminties
išsaugojimo iniciatyvas

Įgyvendinti Švenčių, atmintinų
dienų ir istorinių datų minėjimų
programas

Švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų
bei Lietuvos kultūrai ir istorijai
nusipelniusių asmenybių minėjimų
programų skaičius (vienetai) P-02-04-0301-01
Dalyvauti ir koordinuoti Lietuvos Projektų skaičius (vienetai)
vėliavos dienos (sausio 1 d.)
minėjimą

85,0

9,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Istorinės - kultūrinės
atminties įprasminimo skyriaus vedėja
Ona Šaltytė

1,0

Organizuoti Laisvės gynėjų
dienos (sausio 13 d.) minėjimo
renginius

Projektų skaičius (vienetai)

5,0

Parengti Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos (vasario 16osios) minėjimo programą ir
koordinuoti įgyvendinimą
Užtikrinti Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo
dienos (kovo 11 d.) minėjimo
renginių įgyvendinimą

Projektų skaičius (vienetai)

7,0

Projektų skaičius (vienetai)

4,0

Surengti Gedulo ir vilties
(birželio 14 d.), Okupacijos ir
genocido (birželio 15 d.) dienų
minėjimus

Projektų skaičius (vienetai)

2,0

Koordinuoti valstybės (Lietuvos Projektų skaičius (vienetai)
karaliaus Mindaugo karūnavimo)
(liepos 6 d.) dienos minėjimo
renginius
Įgyvendinti Lietuvos atmintinų Projektų skaičius (vienetai)
dienų ir istorinių datų minėjimo
priemones (Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečio minėjimo
2018 metais pasirengimo
priemonės)

1,0

3,0

I-IV

I

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Istorinės - kultūrinės
atminties įprasminimo skyriaus vedėja
Ona Šaltytė, vyriausioji specialistė Vilija
Vyšniauskienė

II

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Istorinės - kultūrinės
atminties įprasminimo skyriaus vedėja
Ona Šaltytė
Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Istorinės - kultūrinės
atminties įprasminimo skyriaus vedėja
Ona Šaltytė, vyriausiosios specialistės
Vilija Vyšniauskienė ir Birutė
Kazlauskienė

II-IV

605885,0
562442,0

Įamžinti Nepriklausomybės akto Projektų skaičius (vienetai)
signatarų atminimą

2,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Istorinės - kultūrinės
atminties įprasminimo skyriaus vyriausioji
specialistė Birutė Kazlauskienė

Projektų skaičius (vienetai)

2,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Istorinės - kultūrinės
atminties įprasminimo skyriaus vyriausioji
specialistė Vilija Vyšniauskienė

II-III

Įgyvendinti Lietuvos kultūrai ir Lietuvos kultūrai ir istorijai
istorijai nusipelniusių asmenybių nusipelniusių asmenybių minėjimų
minėjimų programas
programų skaičius (vienetai)

4,0

II-IV

Tęsti ekspozicijos Tolminkiemio Įrengtų ekspozicijų skaičius (vienetai)
(Čistyje Prudy, Kaliningrado
sritis) bažnyčioje ir klebonijoje
įrengimą

1,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Istorinės - kultūrinės
atminties įprasminimo skyriaus vedėja
Ona Šaltytė, vyriausiosios specialistės
Vilija Vyšniauskienė ir Birutė
Kazlauskienė

Projektų skaičius (vienetai)
Įgyvendinti kompozitoriaus,
politiko ir diplomato Mykolo
Kleopo Oginskio 250-ųjų
gimimo metinių minėjimo
programą
Įgyvendinti 2015 m. lituanistikos Įgyvendintų programų skaičius (vienetai)
tradicijų ir paveldo įprasminimo
programą

2,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Istorinės – kultūrinės
atminties įprasminimo skyriaus vedėja
Ona Šaltytė, vyriausioji specialistė Birutė
Kazlauskienė
Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Istorinės - kultūrinės
atminties įprasminimo skyriaus vedėja
Ona Šaltytė
Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Istorinės - kultūrinės
atminties įprasminimo skyriaus
vyriausiosios specialistės Vilija
Vyšniauskienė ir Birutė Kazlauskienė

I-IV

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Istorinės - kultūrinės
atminties įprasminimo skyriaus vyriausioji
specialistė Vilija Vyšniauskienė
Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Istorinės - kultūrinės
atminties įprasminimo skyriaus vedėja
Ona Šaltytė, skyriaus vyriausiosios
specialistės Vilija Vyšniauskienė, Birutė
Kazlauskienė

IV

Įgyvendinti Lietuvos žydų
genocido aukų atminimo
renginius

02-04-03-01-02 Priemonė. Užtikrinti
lituanistikos paveldo
įprasminimo projektų
įgyvendinimą

1,0

Surengti spaudos dienos
minėjimą

Surengtų minėjimų skaičius (vienetai)

1,0

Organizuoti „Kalbos" premijos
apdovanojimą už darbą
lituanistikos srityje

Skirtų premijų skaičius (vienetai)

1,0

Dalinai finansuoti „Kalbos“
vakaro surengimą

Renginių skaičius (vienetai)

1,0

I-IV

I-IV

II

III

Veiklos prioriteto VP-01
svarbiausias darbas

43443,0

Veiklos prioriteto VP-01
svarbiausias darbas

Surengti kitus einamųjų metų
lituanistikos paveldo
įprasminimo projektus

01-02-04

Projektų skaičius (vienetai)

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Istorinės - kultūrinės
atminties įprasminimo skyriaus
vyriausiosios specialistės Vilija
Vyšniauskienė, Birutė Kazlauskienė

I-IV

10,0

Valstybinė kalbos inspekcija,
koordinatorius - Regionų kultūros
skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

I-IV

TIKSLAS. Kontroliuoti valstybinės kalbos vartojimą ir jo taisyklingumą
Radijo ir televizijos laidų, spaudos
leidinių, interneto svetainių, kurių kalba
yra taisyklinga, skaičiaus didėjimas
(procentai) R-02-04-04-01

01-02-04-01

4,0

753334,0

UŽDAVINYS. Užtikrinti teisinę ir administracinę valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę

753334,0

Išanalizuoti ir įvertinti lietuvių
kalbos gyvybingumo rizikas ir
nustatyti ilgalaikes jos
išsaugojimo kryptis

01-02-04-01-01 Priemonė. Tikrinti, ar
laikomasi įstatymų ir kitų
norminių teisės aktų,
nustatančių valstybinės
kalbos vartojimą

Patikrinta televizijos ir radijo laidų
(vienetai) P-02-04-04-01-01
Patikrinta spaudos leidinių (vienetai) P02-04-04-01-02
Patikrinta interneto svetainių (vienetai) P02-04-04-01-03
Analizuoti ir vertinti Valstybinės Patikrintų ir išanalizuotų Valstybinės
kalbos inspekcijos veiklą, teikti kalbos inspekcijos metinę veiklą
siūlymus ir rekomendacijas dėl reglamentuojančių dokumentų skaičius
veiklos tobulinimo bei dalyvauti
įstaigos veiklos planavimo ir
rezultatų stebėsenos procesuose,
teikti siūlymus dėl jų tobulinimo,
kaupti visus su įstaigos veikla
susijusius dokumentus ir
duomenis

130,0
100,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Vilija Motiekienė,
Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė, Valstybinės kalbos inspekcijos
viršininkas Donatas Smalinskas

I-IV

Valstybinė kalbos inspekcija;
koordinatorius - Regionų kultūros
skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

I-IV

Veiklos prioriteto VP-01
svarbiausias darbas

753334,0

78,0
2,0

Valstybinė kalbos inspekcijos
koordinatorė Regionų kultūros skyriaus
vedėja Irena Seliukaitė

PROGRAMA (03-03) "VISUOMENĖS INFORMACINIS APRŪPINIMAS IR VIEŠOSIOS INFORMACIJOS SKLAIDA"
03-03-01

TIKSLAS. Siekti vartotojams teikiamų paslaugų bibliotekose geros kokybės
370000,0
Apsilankymų viešosiose bibliotekose,
tenkančių 100 tūkst. gyventojų, skaičius
(vienetai) R-03-03-01-01
5000,0
Virtualių apsilankymų bibliotekų
tinklalapiuose, skaičius (tūkst. vnt.) R-0303-01-02

7873798,0
Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Erika Buivydienė

I-IV

03-03-01-01

Kompiuterizuotų viešųjų bibliotekų dalis
(procentai) R-03-03-01-03

95,0

Gyventojai, kurie naudojasi su Lietuvos
kultūros paveldu susijusiomis
elektroninėmis paslaugomis (visų šalies
gyventojų procentas) (procentai) R-0303-01-04

15,0

Suskaitmenintų objektų peržiūrų
kultūros paveldo informacinėje sistemoje
skaičius (tūkst. vnt.) R-03-03-01-05

120,0

Lietuvos informacinės
visuomenės plėtros
2011–2019 metų programos
įgyvendinimo 2014–2016
metų TVP kriterijus

UŽDAVINYS. Skatinti skaitymą visuomenėje bei gerinti informacijos bibliotekose prieinamumą
Vieno gyventojo informaciniam
aprūpinimui skiriama lėšų suma (eurai) P03-03-01-01-01
Įsigytų naujų dokumentų viešosiose
bibliotekose skaičius (dokumentų vnt.
1000 gyventojų) P-03-03-01-01-02
Viešosiose bibliotekose apmokytų
gyventojų skaičius (vienetai) P-03-03-0101-03
Viešosios interneto prieigos vietos,
naudojančios 30 Mbps ir spartesnį
interneto ryšį (visų viešųjų interneto
prieigų vietų procentais) (procentai) P03-03-01-01-04

7820218,0
0,55

70,0

I-IV

Viešosios bibliotekos; koordinatorė Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Erika Buivydienė

I-IV

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Erika Buivydienė

I-II

20000,0

40,0

03-03-01-01-01 Priemonė. Aprūpinti
bibliotekas naujausia
informacija ir dokumentais

Parengti teisės aktus ir sutartis
dėl valstybės biudžeto lėšų
skyrimo viešosioms bibliotekoms
dokumentams įsigyti ir skaitymo
skatinimo priemonėms 2014
metais vykdyti
Finansuoti naujų dokumentų
įsigijimą apskričių ir
savivaldybių viešosioms
bibliotekoms

Viešosios bibliotekos; koordinatorė Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Erika Buivydienė

Teisės aktų ir sutarčių skaičius (vienetai)

61,0

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų apskričių
ir savivaldybių viešosioms bibliotekoms
naujų dokumentų įsigijimui,
panaudojimas (proc.)

100,0

I-IV

1702966,0

03-03-01-01-02 Priemonė. Prenumeruoti
viešosioms bibliotekoms
elektronines universalias ir
mokslinės informacijos
duomenų bazes, taip
sudaryti galimybes ir
skatinti gyventojus jomis
naudotis

03-03-01-01-03 Priemonė. Užtikrinti
projekto "Bibliotekos
pažangai" tęstinumą

Vykdyti viešųjų bibliotekų naujų
dokumentų įsigijimo valstybės
biudžeto lėšomis stebėseną ir
analizę
Finansuoti Lietuvos nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos
skaitymo skatinimo priemonių
vykdymą 2015 metais
Organizuoti Lietuvos bibliotekų
tarybos veiklą

Patikrintų ir išanalizuotų ataskaitų
skaičius (vienetai)

65,0

IV

Vykdytų priemonių skaičius (vienetai)

3,0

I-IV

Surengtų Lietuvos bibliotekų tarybos
posėdžių skaičius (vienetai)

4,0

I-IV

Parengti bibliotekų strateginių
plėtros krypčių projektą

Parengtų teisės aktų projektų skaičius
(vienetai)

1,0

III-IV

Organizuoti bibliotekų srities
specialistų apdovanojimus

Skirtų premijų skaičius (vienetai)

4,0

II, IV

Dalyvauti Lietuvoje ir užsienyje Komandiruočių skaičius (vienetai)
organizuojamose profesiniuose
renginiuose ir dalykiniuose
susitikimuose
Vykdyti pasirengimą 2016
Parengtų teisės aktų projektų skaičius
Bibliotekų metams
(vienetai)

5,0

I-IV

Rengti bibliotekų srities teisės
aktų projektus
Finansuoti centralizuotą
elektroninių duomenų bazių
prenumeratą viešosioms
bibliotekoms

Parengtų teisės aktų projektų skaičius
(vienetai)
Centralizuotai prenumeruojamų
duomenų bazių skaičius (vienetai)

2,0

Parengti teisės aktus ir sutartis
dėl valstybės biudžeto lėšų
skyrimo viešųjų bibliotekų
duomenų bazių prenumeratai

Teisės aktų ir sutarčių skaičius (vienetai)

3,0

Vykdyti duomenų bazių
centralizuotos prenumeratos
viešosioms bibliotekoms
stebėseną

Patikrintų ir išanalizuotų ataskaitų
skaičius (vienetai)

2,0

Parengti teisės aktus dėl
investicijų projekto „Bibliotekų
kompiuterizavimas“
įgyvendinimo 2015 metais
Parengti tęstinio investicijų
projekto „Bibliotekų
kompiuterizavimas“
dokumentaciją 2016 metams

Parengtų teisės aktų projektų skaičius
(vienetai)

1,0

Parengtas investicijų projektas (vienetai)

1,0

2,0

4,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Erika Buivydienė

I-IV

121640,0

Lietuvos informacinės
visuomenės plėtros 2011 2019 m. programos
priemonė 01-03-04

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Erika Buivydienė

I-II

202734,0

Lietuvos informacinės
visuomenės plėtros 2011 2019 m. programos
priemonė 04-02-01

III

03-03-01-01-04 Priemonė. Ugdyti
gyventojų gebėjimus
naudotis elektroninėmis
paslaugomis ir didinti jų
informuotumą apie naujas
technologijas ir elektronines
paslaugas, vykdant
edukacinius ir naujų
technologijų, elektroninių
paslaugų sklaidos projektus
viešosiose bibliotekose

Vykdyti tęstinį investicijų
projektą „Bibliotekų
kompiuterizavimas“ užtikrinant
viešųjų bibliotekų viešos
interneto prieigos įrangos
atnaujinimą
Finansuoti bibliotekų plėtros
projektus 2015 metais

Viešosiose bibliotekose atnaujintų viešai
interneto prieigai skirtų kompiuterių
skaičius (vienetai)

300,0

Projektų skaičius (vienetai)

30,0

Vykdyti bibliotekų projektų
dalinio finansavimo valstybės
biudžeto lėšomis įgyvendinimo
stebėseną

Patikrintų ir išanalizuotų ataskaitų
skaičius (vienetai)

30,0

03-03-01-01-05 Priemonė. Gerinti
Finansuotų regėjimo negalią turintiems
žmonėms skirtų leidinių skaičius
informacinių ir kultūros
(pavadinimų skaičius) (vienetai) P-03-03paslaugų kokybę
01-01-04
nustatytose apskričių
viešųjų bibliotekų, Lietuvos
aklųjų bibliotekos veiklos Dalyvauti Kultūros ministerijai Bibliotekų tarybų posėdžių skaičius
pavaldžių bibliotekų tarybų
(vienetai)
teritorijose. Užtikrinti
apskričių viešųjų bibliotekų posėdžiuose
veiklą
Analizuoti ir vertinti apskričių
Patikrintų ir išanalizuotų apskričių
viešųjų bibliotekų ir Lietuvos
viešųjų bibliotekų ir Lietuvos aklųjų
aklųjų bibliotekos veiklą, teikti bibliotekos metinę veiklą
siūlymus ir rekomendacijas dėl reglamentuojančių dokumentų skaičius
veiklos tobulinimo bei dalyvauti (vienetai)
įstaigų veiklos planavimo ir
rezultatų stebėsenos procesuose,
teikti siūlymus dėl jų tobulinimo,
kaupti visus su įstaigų veikla
susijusius dokumentus ir
duomenis
03-03-01-02
UŽDAVINYS. Skatinti skaitmeninto paveldo prieinamumą ir sklaidą virtualioje erdvėje
„Europeana“ portale prieinamų
suskaitmenintų kultūros paveldo objektų
iš Lietuvos skaičius (vienetai) P-03-0301-02-01

150,0

Lietuvos informacinės
visuomenės plėtros 2011 2019 m. programos
priemonė 04-02-01

II-IV

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Erika Buivydienė

I-II

115848,0

II-IV

Viešosios bibliotekos bei Lietuvos aklųjų
biblioteka; koordinatorė - Kultūros
politikos departamento Informacinės
visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosioji
specialistė Erika Buivydienė

I-IV

5677030,0

12,0

12,0

53580,0
138742,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Erika Buivydienė

I-IV

Lietuvos informacinės
visuomenės plėtros 2011 2019 m. programos
priemonė 01-01-01

03-03-01-02-01 Priemonė. Parengti tęstinį
Lietuvos kultūros paveldo
skaitmeninimo,
skaitmeninio turinio
saugojimo ir prieigos
priemonių 2014–2016
metams planą, kuris padėtų
užtikrinti integravimą į
bendrą Europos kultūros
paveldo erdvę

Nustatyti bendros skaitmeninto Parengtų teisės aktų projektų skaičius
kultūros paveldo prieigos
(vienetai)
platformos formavimo principus,
siekiant užtikrinti gyventojams
prieigą prie skaitmeninto
kultūros paveldo paslaugų vieno
langelio principu

1,0

Parengti Skaitmeninio kultūros
paveldo aktualinimo ir
išsaugojimo 2014-2020 metų
programos įgyvendinimo trimetį
veiksmų planą
Vykdyti kultūros paveldo
skaitmeninimo rezultatų
stebėseną

Parengtų teisės aktų projektų skaičius
(vienetai)

1,0

I-III

Lietuvos informacinės
visuomenės plėtros 2011 2019 m. programos
priemonė 03-01-01

Patikrintų ir išanalizuotų ataskaitų
skaičius (vienetai)

7,0

I

Lietuvos informacinės
visuomenės plėtros 2011 2019 m. programos
priemonė 03-01-02

Parengti Skaitmeninio kultūros
paveldo aktualinimo ir
išsaugojimo 2014-2020 metų
programos įgyvendinimui
būtinus teisės aktus

Parengtų teisės aktų projektų skaičius
(vienetai)

3,0

II-IV

Organizuoti Lietuvos kultūros
paveldo skaitmeninimo tarybos
posėdžius

Surengtų posėdžių skaičius (vienetai)

3,0

I-IV

Dalyvauti Europos Komisijos
skaitmeninimo ir skaitmeninio
saugojimo valstybių narių
ekspertų darbo grupės
posėdžiuose

Posėdžių, kuriuose dalyvauta, skaičius
(vienetai)

2,0

I-IV

2,0

I-IV

Dalyvauti Lietuvoje ir užsienyje Komandiruočių skaičius (vienetai)
organizuojamose profesiniuose
renginiuose ir dalykiniuose
susitikimuose skaitmeninimo
klausimais
03-03-02

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Erika Buivydienė

TIKSLAS. Skatinti lietuvių literatūros kūrimą ir sklaidą, puoselėti knygos meną
Vilniaus tarptautinės knygų mugės
lankytojų skaičius (vienetai) R-03-03-0201
Lankytojų lietuvių literatūros
renginiuose užsienio knygų mugėse
skaičius (vienetai) R-03-03-02-02

I-IV

53580,0

253418,0
63000,0

450,0

Lietuvos kultūros institutas,
koordinatorius - Strateginio planavimo ir
kontrolės departamento Tarptautinių ryšių
ir Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė, Meno ir kūrybinių industrijų
politikos departamento patarėja Rasa
Balčikonytė

Veiklos prioriteto VP-02
svarbiausias darbas

03-03-02-01

UŽDAVINYS. Skatinti lietuvių literatūros kūrėjus, sudaryti sąlygas lietuvių literatūros sklaidai ir knygos meno vystymuisi

03-03-02-01-01 Priemonė. Vykdyti lietuvių
literatūros sklaidą
tarptautinėse knygų mugėse
ir kituose renginiuose,
skirtuose literatūros sklaidai

03-03-02-01-02 Priemonė. Organizuoti
gražiausios metų knygos
rinkimus, įgyvendinti
lietuvių literatūros kūrėjų
skatinimo priemones

03-03-03

Užtikrinti Lietuvos dalyvavimą Lietuvių literatūros renginių knygų
svarbiausiose tarptautinėse
mugėse skaičius (vienetai) P-03-03-02knygų mugėse užsienyje
01-01
pristatant Lietuvos ar su Lietuva
susijusius autorius

11,0

Pradėti pasirengimą Lietuvos
pristatymui viešnios teisėmis
Leipcigo knygų mugėje 2017 m.
bei Baltijos šalių literatūrų,
leidybos ir inovacijų leidybos
srityje pristatymui Londono
knygų mugėje 2018 m.

Pasiektų susitarimų dėl lietuvių
literatūros vertimų į anglų ir vokiečių
kalbas skaičiaus augimas, lyginant su
praėjusiais metais (procentai) P-03-0302-01-02

50,0

Koordinuoti Nacionalinės
literatūros programos veiksmų
plano 2014-2016 metams
įgyvendinimą

Suorganizuotų posėdžių skaičius
(vienetai)

Organizuoti Knygos meno
konkursą ir laureatų
apdovanojimo ceremoniją

Knygos meno konkursui pateiktų knygų
skaičius/Knygų dailininkams įteiktų
premijų ir diplomų skaičius (vienetai)

Lietuvos kultūros institutas, koordinatorė Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė, Meno ir kūrybinių industrijų
politikos departamento patarėja Rasa
Balčikonytė

I-IV

3,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento patarėja Rasa Balčikonytė

II-IV

98,0/18,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento patarėja Rasa Balčikonytė

I

3,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Vaida Vilkuotytė

IV

Organizuoti paraiškų premijoms Įteiktų premijų skaičius (vienetai)
už publicistinius kūrinius gauti
svarstymą ir premijų įteikimą

Rinkti, sisteminti ir skelbti
informaciją apie informacinės
visuomenės informavimo
priemones ir jų dalyvius

Juridinių asmenų, deklaravusių
informaciją apie visuomenės
informavimo priemones ir jų dalyvius,
skaičius (vienetai)

Rinkti, sisteminti ir skelbti
Juridinių asmenų, deklaravusių savo
informaciją apie laikraščių ir
leidžiamų leidinių tiražą, skaičius
žurnalų, išskyrus tuos, kurių
(vienetai)
tiražas mažesnis negu 500 egz., ir
(arba) kuriuose nespausdinama
reklama, vidutinį tiražą

27514,0

15929,0
3,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Renata Vanagelienė

I-IV

UŽDAVINYS. Užtikrinti visuomenės informavimo politikos įgyvendinimo efektyvumą ir veiksmingumą

03-03-03-01-01 Priemonė. Tobulinti
visuomenės informavimo
srities teisinį
reglamentavimą ir
įgyvendinti atsakingos
žiniasklaidos skatinimo
priemones

225904,0

Veiklos prioriteto VP-04
kriterijus

TIKSLAS. Kurti gyvybingą informacinę erdvę, skatinant visuomenės kritinį mastymą ir atsakingą žiniasklaidą
Laikraščių ir žurnalų tiražo skaičiaus
didėjimas, lyginant su praėjusiais metais
(procentai) R-03-03-03-01

03-03-03-01

253418,0

15929,0
470,0

170,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Renata Vanagelienė

I-IV

15929,0

priemones

Parengti tvarkos aprašo
pakeitimo projektą dėl metinės
įmokos už transliavimo ir
retransliavimo licenciją dydžio
nustatymo
Svarstyti paraiškas dėl metinės
įmokos už transliavimo ir
retransliavimo licenciją dydžio
nustatymo ir rengti reikiamus
dokumentus

Parengtų teisės aktų projektų skaičius
(vienetai)

1,0

Svarstytų paraiškų skaičius (vienetai)

30,0

Parengti Transliavimo ir
Parengtų teisės aktų projektų skaičius
retransliavimo veiklos
(vienetai)
licencijavimo taisyklių pakeitimo
projektą

1,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Vaida
Vilkuotytė ir Renata Vanagėlienė

II

Parengti Visuomenės
Parengtų teisės aktų projektų skaičius
informavimo įstatymo pakeitimo (vienetai)
projektą

1,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Vaida Vilkuotytė

I

Parengti Valstybės teikiamos
dalinės finansinės paramos
kultūriniams ir šviečiamiesiems
projektams pagal Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondui
pateiktas paraiškas bendrųjų
konkursų nuostatų pakeitimo
projektą

Parengtų teisės aktų, numatančių
užsienio lietuvių viešosios informacijos
rengėjų kultūrinių ir šviečiamųjų
projektų finansavimą, skaičius (vienetai)

1,0

II-IV

Organizuoti konferenciją ir
seminarą visuomenės
informavimo klausimais

Surengtų seminarų ir konferencijų
skaičius (vienetai) P-03-03-03-01-01

2,0

II-IV

6,0

I-IV

Dalyvauti Europos Komisijos
Posėdžių, kuriuose dalyvauta, skaičius
Žiniasklaidos raštingumo
(vienetai)
ekspertų darbo grupės bei
Europos Tarybos
Audiovizualinių klausimų darbo
grupės posėdžiuose

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Vaida Vilkuotytė

II-III

I-IV

PROGRAMOS (04-03) "KULTŪROS PRIEINAMUMO VISOJE LIETUVOJE DIDINIMAS IR VISUOMENĖS DALYVAVIMO KULTŪROJE SKATINIMAS"
04-03-01

TIKSLAS. Spartinti tolygią kultūros sklaidą ir kūrybiškumą regionuose, stiprinti regionų savitumą ir kūrybingai jį panaudoti
Dalyvių regioniniuose mėgėjų meno
renginiuose skaičius (vienetai) R-04-0301-01

04-03-01-01

UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas regionų kultūros vystymuisi kaip sudėtinei darnios regionų plėtros daliai

50 000,0

Lietuvos liaudies kultūros centras;
koordinatorė - Regionų kultūros skyriaus
vedėja Irena Seliukaitė

1359387,0
I-IV

1359387,0

Lietuvos liaudies kultūros centro
surengtų seminarų ir renginių skaičius
(vienetai) P-04-03-01-01-02

45,0

Lietuvos liaudies kultūros centras;
koordinatorius - Regionų kultūros
skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

Patikrintų ir išanalizuotų metinių,
ketvirtinių planų ir ataskaitų skaičius
(vienetai)

6,0

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė

Skirtų premijų skaičius (vienetai)

1,0

Regionų kultūros skyriaus vyriausioji
specialistė Irena Kezienė

Parengtų teisės aktų projektų skaičius
(vienetai)

2,0

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė

I-II

Suderinti ir patvirtinti teisės
Parengtų teisės aktų projektų skaičius
aktus: Kultūros centrų įstatymo (vienetai)
pakeitimo projektą, Etninės
kultūros valstybinės globos
pagrindų įstatymo pakeitimo
projektą, Nematerialaus kultūros
paveldo sąvado nuostatų
projektą, Regionų kultūros
plėtros programos 2015-2017 m.
priemonių planą, Etninės
kultūros plėtros programos 20152017 m. priemonių planą

5,0

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė, vyriausiosios specialistės
Irena Kezienė, Jadvyga Lisevičiūtė

I-III

Su Vyriausybės atstovais
Pasitarimų, kuriuose dalyvauta, skaičius
apskrityse analizuoti, kaip
(vienetai)
savivaldybės įgyvendina
Lietuvos Respublikos
įstatymuose nustatytas etninės
kultūros, dainų švenčių tradicijos
išsaugojimo ir plėtros prievoles

1,0

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė

I-IV

Dalyvaujančių „Lietuvos kultūros
sostinė“ renginiuose, dalyvių skaičius
(vienetai) P-04-03-01-01-01

30000,0

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė, vyriausiosios specialistės
Irena Kezienė, Jadvyga Lisevičiūtė

I-IV

Finansuotų projektų skaičius (vienetai)

1,0

04-03-01-01-01 Priemonė. Užtikrinti
mėgėjų meno veiklos ir
tradicinės kultūros
tęstinumą

Analizuoti ir vertinti Lietuvos
liaudies kultūros centro veiklą,
teikti siūlymus ir rekomendacijas
dėl veiklos tobulinimo bei
dalyvauti įstaigos veiklos
planavimo rezultatų stebėsenos
procesuose, kaupti visus su
įstaigos veikla susijusius
dokumentus
04-03-01-01-02 Priemonė. Vykdyti Dainų Organizuoti Valstybinės
švenčių tradicijos tęstinumo J.Basanavičiaus premijos
konkursą
programą
Parengti ministro įsakymus
tarptautiniams mokesčiams
sumokėti

04-03-01-01-03 Priemonė. Vykdyti
Finansuoti projektą „Lietuvos
projektą „Lietuvos kultūros kultūros sostinė“
sostinė“

I-IV

964925,0

III-IV

336538,0

Mėgėjų meno plėtros 20102016 metų strategijos,
patvirtintos kultūros
ministro 2010 m. birželio
22 d. įsakymu Nr. ĮV-360,
priemonė 2.2.1
57924,0

Regionų kultūros plėtros
2012–2020 metų
programos priemonė 3.1

Priemonė. Vykdyti
projektą „Lietuvos kultūros
sostinė“

04-04-01

Rinkti kandidatų siūlymus, juos Skirtų premijų skaičius (vienetai)
12,0
svarstyti, organizuoti Kultūros
ministerijos premijų skyrimo
konkursą
TIKSLAS. Stiprinti tautinių mažumų integraciją į Lietuvos visuomenę, išsaugant tautinių mažumų tapatumą

178696,0

04-04-01-01

UŽDAVINYS. Užtikrinti tautinių mažumų tapatumo išsaugojimą, skatinti tautinių mažumų integraciją, stiprinti tautinių santykių darną

178696,0

04-04-01-01-01 Priemonė. Remti tautinių
mažumų tapatumo
išsaugojimą, etnokultūros
puoselėjimą ir sklaidą bei
skatinti nevyriausybinių
organizacijų veiklą

Tautinių mažumų įstatymo
projekto parengimas

Parengtų teisės aktų projektų skaičius
(vienetai)

1,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas
Kastytis Minkauskas

Tautinių mažumų politikos
plėtros 2016 – 2022 metų
strategijos parengimas

Parengtų teisės aktų projektų skaičius
(vienetai)

1,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Vaiva VėželytėPokladova

I-IV

Informuoti visuomenę apie
Leidinių ir informacinių pranešimų apie
Lietuvos tautines mažumas bei jų Lietuvos tautines mažumas bei jų
renginius
renginius skaičius (vienetai)

70,0

I-II

Inicijuoti tarpkultūrinį dialogą
skatinančius renginius

500,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas
Kastytis Minkauskas, vyriausiosios
specialistės Rasa Paliukienė, Vaiva
Vėželytė-Pokladova, Gražina Sluško,
Daiva Dapšienė
Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas
Kastytis Minkauskas

Tarpkultūrinio dialogo skatinimo
iniciatyvų dalyvių skaičius (vienetai)

Atlikti Lietuvos tautinių mažumų Asmenų, dalyvavusių tautinių mažumų
folkloro ir etnografijos centro
folkloro veikloje ir sklaidoje, skaičius
veiklos monitoringą ir kontrolę (asmenys)

250,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Rasa Paliukienė

Organizuoti tautinių mažumų
folkloro kaupimą bei metodinės
pagalbos kolektyvams teikimą

Konsultacijų folkloro ir etnografijos
klausimais skaičius valandomis
(vienetai)

10,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Rasa Paliukienė

Skatinti tautinių mažumų
nevyriausybinių organizacijų
projektinę veiklą, skiriant dalinį
finansavimą kultūros projektams
bei atliekant vykdomų projektų
priežiūrą

Dalinai finansuotų tautinių mažumų
nevyriausybinių organizacijų kultūros
projektų skaičius (vienetai) P-04-04-0101-05

50,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausiosios specialistės Rasa Paliukienė,
Vaiva Vėželytė-Pokladova, Gražina
Sluško, Daiva Dapšienė

Atlikti VšĮ Tautinių bendrijų
namai veiklos monitoringą ir
kontrolę

Tautinių mažumų kultūros paveldo ir
tradicijų sklaidos renginių skaičius
(vienetai) P-04-04-01-01-02

60,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Vaiva VėželytėPokladova

Atlikti VšĮ Kauno įvairių tautų
kultūrų centras veiklos
monitoringą ir kontrolę

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Daiva Dapšienė

II

139923,0

Pagrindinė teisėkūros
iniciatyva
Pagrindinė teisėkūros
iniciatyva

04-04-01-01-02 Priemonė. Siekti romų
integracijos, išsaugant jų
tapatumą

Užtikrinti patalpų suteikimą
Suteiktų patalpų Tautinių bendrijų
Tautinių bendrijų namuose
namuose skaičius (kartais)
tautinių mažumų bendruomenių
kultūrinei veiklai vykdyti ir jų
kultūrinei kompetencijai ugdyti

60,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Vaiva VėželytėPokladova

Organizuoti patalpų ir būtinos
įrangos suteikimą tautinių
mažumų bendruomenių
kultūriniams renginiams ir
veiklai Kauno įvairių tautų
kultūrų centre, stebėti veiklos
rezultatus
Kuruoti tautinių mažumų vaikų ir
jaunimo neformalųjį ugdymą

Suteiktų patalpų renginiams ir
repeticijoms Kauno įvairių tautų kultūrų
centre skaičius (kartais)

60,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Daiva Dapšienė

Tautinių mažumų vaikų ir jaunimo,
dalyvaujančių neformaliojo ugdymo
veikloje, skaičius (vienetai) P-04-04-0101-01

250,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas
Kastytis Minkauskas, vyriausioji
specialistė Rasa Paliukienė

I-II

I-II

Dalyvauti tarptautinėse
Renginių, kuriuose dalyvauta, skaičius
konferencijose, iniciatyvose,
(vienetai)
pasitarimuose, nagrinėjant romų
klausimus

4,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Gražina Sluško

Organizuoti susitikimus su
Suorganizuotų susitikimų su tautinių
tautinių mažumų nevyriausybinių mažumų nevyriausybinių organizacijų
organizacijų atstovais aktualiais atstovais skaičius (vienetai)
klausimais

5,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausiosios specialistės Rasa Paliukienė,
Gražina Sluško, Vaiva VėželytėPokladova, Daiva Dapšienė

Atlikti VšĮ Romų visuomenės
centras veiklos monitoringą ir
kontrolę

Romų, dalyvavusių neformalaus ugdymo
veikloje, skaičius (vienetai) P-04-04-0101-03

50,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Gražina Sluško

I-II

Renginių, skirtų romų kultūrai išsaugoti
ir skleisti, skaičius (vienetai) P-04-04-0101-04
Parengtų veiklos planų skaičius
(vienetai)

7,0

1,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Gražina Sluško

I

Lietuvos pristatymo užsienyje projektų ir
iniciatyvų, kuriuos įgyvendinant
dalyvauja Lietuvos diaspora ir Lietuvos
draugai, skaičius (vienetai) P-04-04-0101-06

1,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas
Kastytis Minkauskas

Parengti Romų integracijos į
Lietuvos visuomenę 2015-2020
metų veiklos planą
04-04-01-01-03 Priemonė. Įtraukti užsienio Paremti Lietuvos tautinių
lietuvius, ne lietuvių kilmės mažumų ir kitų tautybių išeivių,
Lietuvos diasporos atstovus išlaikiusių ryšius su Lietuva
iniciatyvas, skleisti teigiamą
ir Lietuvos draugus į
informaciją apie Lietuvą
Lietuvos pristatymo
užsienyje
pasaulyje sklaidą, teikti
jiems informaciją apie
Lietuvos interesus ir
Lietuvoje vykstančius
procesus kultūros srityje

I-II

31000,0

3475,0

Globalios Lietuvos
tarpinstitucinio veiklos
plano priemonė 05-01-04
ir kriterijus P-05-01-01

04-04-01-01-04 Priemonė. Inicijuoti ir
įgyvendinti tautinių
mažumų socialinės
integracijos per kūno
kultūrą ir sportą projektus

Paremti tautinių mažumų
socialinės integracijos per kūno
kultūrą ir sportą iniciatyvą

04-04-01-01-05 Priemonė. Organizuoti
Organizuoti toleranciją ir kitų
kultūrų pažinimą skatinantį
iniciatyvas, skirtas
nediskriminavimo tautybės, renginį
rasės ir kalbos pagrindu
ugdymui

Paremtų iniciatyvų skaičius (vienetai)

1,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas
Kastytis Minkauskas

I-II

1448,0

2011 2020 metų
valstybinės sporto plėtros
strategijos įgyvendinimo
TVP priemonė 01-02-04

Organizuotų toleranciją ir kitų kultūrų
pažinimą skatinančių renginių skaičius
(vienetai)

1,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas
Kastytis Minkauskas

I-II

2850,0

Tautinėms mažumoms priklausančių
asmenų, dalyvavusių integraciniame bei
tautinio išsaugojimo procesuose,
skaičius (vienetai) R-04-04-01-01

77000,0

Tautinių mažumų skyriaus vedėjas
Kastytis Minkauskas

I-II

Nediskriminavimo
skatinimo tarpinstitucinio
veiklos 2012-2014 metų
plano priemonė

PROGRAMA (04-05) "KULTŪROS RĖMIMO FONDAS"
04-05-01

TIKSLAS. Skatinti kultūros ir meno plėtrą bei sklaidą

14894868,0
Į edukacinę veiklą įtrauktų vaikų ir
jaunimo skaičius (asmenys) R-04-05-0103
Gyventojų, apsilankiusių profesionalaus
meno renginiuose regionuose, skaičius
(gyventojai) R-04-05-01-04
Gyventojų, dalyvavusių kultūros
veiklose regionuose, skaičius
(gyventojai) R-04-05-01-05

200000,0

Neįgaliųjų, dalyvavusių kultūros ir meno
veiklose, skaičius (asmenys) R-04-05-0106
Kapinių ir palaidojimo vietas 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 (procentai) R-04-05-01-07

6000,0

13,0

Lietuvos kultūros taryba; Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vyriausiasis specialistas Mindaugas
Žolynas

Vaikų ir jaunimo, dalyvavusių kultūros
ir meno veiklose, skaičius (asmenys) R04-05-01-08

15000,0

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

700000,0

300000,0

Lietuvos kultūros taryba; Regionų
kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
Jadvyga Lisevičiūtė
Lietuvos kultūros taryba; Meno ir
kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė,
Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė

I-IV

Lietuvos kultūros taryba; Regionų
kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė
Lietuvos tremtinių ir
politinių kalinių kapų ir
palaidojimo vietas
žyminčių paminklų
priežiūros TVP kriterijus R01-01

04-05-01-01

20000,0 Lietuvos kultūros taryba; Tautinių
Vykdyti lietuvių kalbos
Asmenų, dalyvavusių lietuvių kalbos
populiarinimą skatinančias
populiarinimą ir pilietinį sąmoningumą
mažumų reikalų skyriaus vedėjas Kastytis
iniciatyvas, skirtas įvairių
skatinančiose iniciatyvose, skaičius
Minkauskas
tautybių bei socialinių grupių
(asmenys) R-04-05-01-09
asmenims
UŽDAVINYS. Užtikrinti veiklų, skirtų įvairioms kultūros ir meno sritims bei įvairioms visuomenės grupėms, įgyvendinimą
Sukurtų naujų profesionaliųjų vizualiųjų
menų produktų skaičius (vienetai) P-0405-01-01-01

120,0

Sukurtų naujų profesionalaus scenos
235,0
meno kūrinių skaičius (vienetai) P-04-0501-01-02
Naudotojų, susipažinusių su fiksuotais ir 400000,0
skaitmeniniu būdu paviešintais meno ir
kultūros kūriniais, skaičius (asmenys) P04-05-01-01-03
Atnaujinti ir įrengti ne mažiau
kaip 20 muziejų ekspozicijų,
pritaikyti jas įvairioms
visuomenės socialinėms
grupėms, diegti inovatyvius
kūrybinius sprendimus,
kūrybingumą ugdančias
programas ir metodus

Atnaujintų ir įrengtų muziejų
ekspozicijų, pritaikant jas įvairioms
visuomenės socialinėms grupėms
(vienetai) P-04-05-01-01-04

04-05-01-01-01 Priemonė. Įgyvendinti
įvairioms kultūros ir meno
sritims skirtas veiklas

04-05-01-02

UŽDAVINYS. Užtikrinti Kultūros ministerijos vykdomų programų įgyvendinimą

20,0

Lietuvos kultūros taryba; Meno ir
kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė

Veiklos prioriteto VP-01
kriterijus

7770216,0
I-IV

Lietuvos kultūros taryba; Meno ir
kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus patarėja Janina Krušinskaitė
Lietuvos kultūros taryba; Kultūros
politikos departamento Informacinės
visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji
specialistė Jolanta Kaznauskaitė

Lietuvos kultūros taryba; priemonių
įgyvendinimo stebėseną vykdo: Regionų
kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė,
vyriausiosios specialistės Jadvyga
Lisevičiūtė, Irena Kezienė, Meno ir
kūrybinių industrijų politikos departamento
Profesionalaus meno skyriaus patarėja Janina
Krušinskaitė, vyriausiosios specialistės Irena
Didžiulienė ir Rasida Žygienė, Indrė
Šimeliūnė, Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Vilija Motiekienė,
Jolanta Kaznauskaitė, Erika Buivydienė

(Vyriausybės prioriteto 0403), veiklos prioriteto VP02 kriterijus

I-IV

7770216,0

7124652,0

04-05-01-02-01 Priemonė. Įgyvendinti
vaikams ir jaunimui skirtas
kultūros ir kultūrinės
edukacijos skatinimo
iniciatyvas
04-05-01-02-02 Priemonė. Remti skaitymo
skatinimo iniciatyvas

Skaitymo skatinimo iniciatyvų dalyvių
skaičius (asmenys) P-04-05-01-02-01

70000,0

04-05-01-02-03 Priemonė. Įgyvendinti
Lietuvos kūrybinių ir
kultūrinių industrijų
skatinimo iniciatyvas

Tarptautiniuose kultūros ir kūrybinių
industrijų renginiuose sudarytų naujų
ar/ir pratęstų turimų kontaktų dėl
produktų pardavimo skaičius (vienetai)
P-04-05-01-02-02

400,0

04-05-01-02-04 Priemonė. Įgyvendinti
visuomenės informavimo
priemonių naudojimo
raštingumo ugdymo
skatinimo priemones,
siekiant didinti visuomenės
gebėjimus kritiškai vertinti
ir analizuoti informaciją

Lietuvos kultūros taryba; priemonių
įgyvendinimo stebėseną vykdo:
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė, Regionų kultūros skyriaus
vedėja Irena Seliukaitė, vyriausiosios
specialistės Jadvyga Lisevičiūtė, Irena
Kezienė, Meno ir kūrybinių industrijų
politikos departamento Profesionalaus
meno skyriaus patarėja Janina
Krušinskaitė, vyriausiosios specialistės
Irena Didžiulienė ir Rasida Žygienė, Indrė
Šimeliūnė, Kultūros politikos
departamento Informacinės visuomenės
plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės
Vilija Motiekienė, Jolanta Kaznauskaitė,
Erika Buivydienė, Vaida Vilkuotytė,
Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
specialistas Mindaugas Žolynas

I-IV

434430,0

173772,0

868860,0

724050,0

04-05-01-02-06 Priemonė. Skatinti kultūros
ir meno kūrėjų kūrybą
skiriant stipendijas kultūros
ir meno kūrėjams
04-05-01-02-07 Priemonė. Įgyvendinti
iniciatyvas „Menas
žmogaus gerovei“,
sudarančias palankias
sąlygas stiprinti meno
poveikį sveikatos apsaugos
ir socialinės apsaugos
sritims, siekiant gerinti
žmonių gyvenimo kokybę
04-05-01-02-08 Priemonė. Įgyvendinti
kokybišką ir veiksmingą
Lietuvos kultūros sklaidą
užsienyje

1042632,0

144810,0

25,0

NPP horizontaliojo
prioriteto „Kultūra“ TVP
priemonė 01-01-02

86886,0

04-05-01-02-05 Priemonė. Įgyvendinti
meno kūrėjų organizacijų
kūrybines programas

Surengtų Lietuvos kultūros pristatymo
renginių užsienyje skaičius (vienetai) P04-05-01-02-03

NPP horizontaliojo
prioriteto „Kultūra“ TVP
02-03-05 priemonė

434430,0

NPP horizontaliojo
prioriteto „Sveikata
visiems“ TVP priemonė
1.2.8.

04-05-01-02-09 Priemonė. Remti Lietuvos
kultūros institucijų,
dalyvaujančių Europos
Sąjungos programose,
projektus
04-05-01-02-10 Priemonė.
Pristatyti Lietuvos
šiuolaikinį meną ir
architektūrą Venecijos
vizualaus meno ir
architektūros bienalėse
04-05-01-02-11 Priemonė. Organizuoti
Lietuvoje rengiamus
tęstinius tarptautinius
kultūros ir meno renginius

Pasirengti Lietuvos šiuolaikinės
architektūros pristatymui 15-oje
Venecijos architektūros bienalėje
2016 m.

Lietuvos šiuolaikinės architektūros
pristatymui 15-oje Venecijos
architektūros bienalėje 2016 m.
konkursui pateiktų iniciatyvų skaičius
(vienetai) P-04-05-01-02-04

5,0

144810,0

NPP horizontaliojo
prioriteto „Kultūra“ TVP
priemonė 02-01-07

173772,0

Veiklos prioriteto VP-04
kriterijus

1013670,0

04-05-01-02-12 Priemonė. Organizuoti
Lietuvoje rengiamus
tęstinius prioritetinius
mėgėjų meno renginius

202734,0

04-05-01-02-13 Priemonė. Organizuoti
Lietuvoje rengiamus
tarptautinius muzikos
atlikimo konkursus
04-05-01-02-14 Priemonė. Įgyvendinti
užsienio menininkų
rezidencijų projektus
Lietuvoje
04-05-01-02-15 Priemonė. Remti
skaitmeninto kultūros
paveldo sklaidos projektus

188253,0

159291,0

Skaitmeninto kultūros paveldo pagrindu
sukurtų elektroninių produktų bei
paslaugų vartotojų skaičius (asmenys) P04-05-01-02-05

50000,0

86886,0

04-05-01-02-16 Priemonė. Įgyvendinti
pilietinio, tautinio,
lituanistinio ugdymo veiklas

115848,0

04-05-01-02-17 Priemonė. Įgyvendinti
reprezentacinius,
valstybinės reikšmės
projektus

115848,0

NPP horizontaliojo
prioriteto „Kultūra“ TVP
priemonė 02-02-07

04-05-01-02-18 Priemonė:
Skleisti „Globalios
Lietuvos“ idėją kultūros
srityje skatinant bendras
Lietuvos ir užsienio lietuvių
kultūros iniciatyvas ir
rengiant bei platinant
informacinę medžiagą apie
Lietuvos kultūrą

Bendrų Lietuvos ir užsienio lietuvių
kultūros ir jos sklaidos iniciatyvų
skaičius (vienetai) P-04-05-01-02-06

10,0

57924,0

Globalios Lietuvos TVP
priemonė 02-05-07 ir
kriterijus P-02-05-07

04-05-01-02-19 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
04-05-01-02-20 Priemonė. Konkurso būdu
skirti dalinį finansavimą
Lietuvos tremtinių ir
politinių kalinių kapams ir
palaidojimo vietas
žymintiems paminklams
tvarkyti pagal kultūros
ministro įsakymu
patvirtintas taisykles
04-05-01-02-21 Priemonė. Lietuvai
reikšmingo kultūros paveldo
užsienyje paieška, sklaida,
priežiūra ir sugrąžinimas,
įtraukiant į šį darbą
užsienyje gyvenančius
lietuvius (kultūros srityje)

Aplankyta ir inventorizuota tremtinių
kapų (vienetai) P-04-05-01-02-07

15,0

14481,0

Lietuvos tremtinių ir
politinių kalinių kapų ir
palaidojimo vietas
žyminčių paminklų
priežiūros TVP priemonė
01-01-01 ir kriterijus P-0101-01

Sutvarkyta tremtinių kapų ir palaidojimo
vietas žyminčių paminklų (vienetai) P-0405-01-02-08

8,0

43443,0

Lietuvos tremtinių ir
politinių kalinių kapų ir
palaidojimo vietas
žyminčių paminklų
priežiūros TVP priemonė
01-02-01 ir kriterijus P-0102-01

Užsienyje esančių Lietuvai reikšmingų
kultūros vertybių, prie kurių priežiūros,
paieškos ar sugrąžinimo prisidėjo
užsienyje gyvenantys lietuviai, skaičius
(vienetai) P-04-05-01-02-09

15,0

57924,0

Globalios Lietuvos TVP
priemonė 02-03-02 ir
kriterijus P-02-03-04

Lietuvos Respublikos kultūros atašė
kartu su Lietuvos diaspora surengtų
renginių Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo klausimais skaičius (vienetai) P04-05-01-02-10

2,0

Globalios Lietuvos TVP
priemonė 02-03-02 ir
kriterijus P-02-03-02

04-05-01-02-22 Priemonė. Finansuoti
apsaugos nuo ugnies ir kitų
techninių priemonių
įrengimo projektavimo
darbus sakraliniuose
kultūros paveldo
objektuose, siekiant
išsaugoti juos ir juose
esančias kultūros vertybes
04-05-01-02-23 Priemonė.
Įgyvendinti kilnojamųjų
kultūros vertybių
prieinamumo vartotojams
didinimo priemones

86886,0

405468,0

04-05-01-02-24 Priemonė.
Atlikti kultūros srities
tyrimus

347544,0

PROGRAMA (05-01) "LIETUVOS KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS, KULTŪROS SISTEMOS FINANSAVIMO GERINIMAS BEI KULTŪROS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS"
05-01-01

TIKSLAS. Sudaryti sąlygas efektyviam kultūros politikos formavimui ir jos įgyvendinimui

9255791,0

05-01-01-01

UŽDAVINYS. Siekti efektyvaus kultūros politikos įgyvendinimo

9255791,0

Pradėti diegti veiklos kokybės
vertinimo sistemą, susiejančią
kultūros įstaigų finansavimą su
vertinimo rezultatais

05-01-01-01-01 Priemonė. Efektyvinti
kultūros politikos
įgyvendinimo funkciją,
užtikrinant įvairiapusę
kultūros ir meno plėtrą

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento direktorė, atliekanti
ministerijos kanclerio funkcijas Raminta
Gecevičienė, Strateginio planavimo ir
kontrolės departamento direktorė Eglė
Saudargaitė, Meno ir kūrybinių industrijų
politikos departamento Profesionalaus meno
skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė, Kultūros
politikos departamento Informacinės
visuomenės plėtros skyriaus vedėja Rūta
Pileckaitė, Personalo skyriaus vedėja Gintarė
Bertauskienė

I-IV

Lietuvos kultūros taryba; koordinatorė Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus patarėja Janina Krušinskaitė

I-IV

Veiklos efektyvumo
didinimo kryptis

553811,0

553811,0

Analizuoti ir vertinti Lietuvos
Patikrintų ir išanalizuotų metinių planų
kultūros tarybos veiklą bei teikti ir ataskaitų skaičius (vienetai)
siūlymus ir rekomendacijas dėl
veiklos tobulinimo, dalyvauti
įstaigos veiklos planavimo ir
rezultatų stebėsenos procesuose,
teikti siūlymus dėl jų tobulinimo,
kaupti visus su įstaigos veikla
susijusius dokumentus ir
duomenis
05-01-01-01-02 Priemonė. Atlikti kultūros Atlikti tyrimą „Archyvų veiklos Atliktų kultūros srities tyrimų ir
vertinimų skaičius (vienetai) P-05-01-01srities tyrimus ir vertinimus (dokumentų tvarkymo ir
saugojimo) galimybių studijos
01-01
parengimas“
Atlikti tyrimą, skirtą įvertinti
tautinių mažumų būklę Lietuvoje
(vienetai)

2,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus patarėja Janina Krušinskaitė

I-IV

3,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Vilija Motiekienė

II-IV

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas
Kastytis Minkauskas

I-III

Kultūros ministro 2015 m. kovo 18 d.
įsakymu Nr. ĮV-184 paskirti darbo
grupės nariai

II-IV

1,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Europos Sąjungos paramos
skyriaus vedėja Daiva Nazarovienė,
vyriausioji specialistė Ieva Dičmonaitė

I-III

149,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Europos Sąjungos paramos
skyriaus vedėja Daiva Nazarovienė,
vyriausieji specialistai Andrius Jautakis,
Rimvydas Dilba, Ieva Dičmonaitė

I-II

1,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Europos Sąjungos paramos
skyriaus vedėja Daiva Nazarovienė,
vyriausieji specialistai Andrius Jautakis,
Rimvydas Dilba, Dovilė Jaugaitė

Atlikti galimybių studiją ir
parengti susijusius dokumentus
su stebėsenos informacinės
sitsemos kūrimu ir diegimu
05-01-01-01-03 Priemonė. Administruoti
Patvirtinti kultūrinių ir kūrybinių
industrijų sektoriaus strateginio
2014-2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų planavimo dokumentą
investicijų veiksmų
programą, panaudojant
techninę paramą
Atlikti galimų ES investicijų
efektyvumo vertinimą pagal
pateiktus galimų kultūros
paveldo bei kultūros
infrastruktūros objektų kultūros
rinkodaros planų aprašymus,
siekiant nustatyti objektus,
kuriuose aiškiai pagrindžiamas ir
su planuojamomis investicijomis
susietas veiklos pokytis bei
didžiausias investicijų
efektyvumas

Patvirtintas kultūrinių ir kūrybinių
industrijų sektoriaus strateginio
planavimo dokumentas "Kultūrinių ir
kūrybinių industrijų 2014-2020 metų
strateginės plėtros kryptys" (vienetai)
Atliktas galimų ES investicijų
efektyvumo vertinimas bei nustatyti
didžiausią investicijų efektyvumą ir
veiklos pokytį planuojantys kultūros
paveldo ir kultūros infrastruktūros
projektai (įvertintų rinkodaros planų
skaičius)

Parengti ir patvirtinti Priemonių Patvirtintų Priemonių įgyvendinimo
įgyvendinimo planus ir Projektų planų ir Projektų finansavimo sąlygų
finansavimo sąlygų aprašus
aprašų skaičius (vienetai)

5035244,0

510310,0

05-01-01-01-04 Priemonė. Informuoti
visuomenę ir pareiškėjus
apie 2014-2020 metų
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
investicijų veiksmų
programos įgyvendinimą,
bei įvertinti 2007-2013 m.
Europos Sąjungos
struktūrinės paramos
poveikį kultūrai
panaudojant techninę
paramą

Suorganizuoti informaciniusSuorganizuotų informaciniųkonsultacinius renginius,
konsultacinių renginių skaičius (vienetai)
pristatant projektų finansavimo
sąlygų aprašų nuostatas, bei
mokymus potencialiems projektų
vykdytojams apie investicinių
projektų rengimą

5,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Europos Sąjungos paramos
skyriaus vedėja Daiva Nazarovienė,
vyriausiasis specialistas Andrius Jautakis

I-IV

202734,0

05-01-01-01-05 Priemonė. Užtikrinti
Kultūros ministerijos vidaus
administravimą (struktūros
tvarkymas, dokumentų,
personalo, turimų
materialinių ir finansinių

Pradėti naudoti elektroninį
parašą, rengiant ministerijos
vidinius dokumentus (įsakymai,
potvarkiai ir kt.), siekiant dalinai
atsisakyti spausdintų dokumentų
Gerinti ir optimizuoti pavaldžių
ir nacionalinių kultūros ir meno
įstaigų veiklos stebėseną ir
vertinimo kokybę

Sudarytų vidaus administravimo srities
dokumentų (įsakymų, potvarkių ir kt.)
elektronine forma, (procentai)

10,0

Bendrųjų reikalų skyrius vedėjas Nerijus
Baranauskas, vyriausieji specialistai
Tadas Bulovas, Mindaugas Bružas

I-IV

2953692,0

Patobulintų pavaldžių įstaigų metinių
veiklos planų, papildant juos naujais
vertinimo kriterijais, skaičius (vienetai)

37,0

I

Kultūros ir meno įstaigų, kuriose
išbandytas kultūros ir meno veiklos
vertinimo kriterijų (rodiklių) sąrašo
klasifikatorius, skaičius (vienetai)

5,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vedėja Edita Sabalionytė,
vyriausiosios specialistės Sandra
Matulevičienė, Iveta Gedvilaitė
Puodžiūnienė, Irma Šimanskytė, Kultūros
ministro 2013 m. gegužės 22 d. įsakymu
Nr. ĮV-367 paskirti įstaigų veiklos
koordinatoriai

Optimizuotų Kultūros ministerijai
teikiamų skirtingų sričių įstaigų
ataskaitų skaičius (vienetai) (ne mažiau
kaip)

3,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vedėja Edita Sabalionytė,
vyriausiosios specialistės Sandra
Matulevičienė, Iveta Gedvilaitė
Puodžiūnienė, Kultūros ministro 2013 m.
gegužės 22 d. įsakymu Nr. ĮV-367
paskirti įstaigų veiklos koordinatoriai

III-IV

Kultūros ir meno įstaigų
veiklos vertinimo modelio
galimybių studijos
rekomendacijų 2015-2016
metų įgyvendinimo planas

1,0

Teisės skyriaus vyriausioji specialistė
Meda Musteikytė, Kultūros ministro 2013
m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. ĮV-367
paskirti įstaigų veiklos koordinatoriai

II

Kultūros ir meno įstaigų
veiklos vertinimo modelio
galimybių studijos
rekomendacijų 2015-2016
metų įgyvendinimo planas

Sumažinti Kultūros ministerijai
teikiamų ataskaitų dėl įstaigų
veiklos turinio bei statistikos
(išskyrus bibliotekų statistiką) ir
nustatyti vieną metinę veiklos
ataskaitą

Patikslinti Kultūros ir meno
Parengtas Kultūros ministro 2013 m.
įstaigų koordinatorių funkcijas ir gegužės 22 d. įsakymo Nr. ĮV-367
atsakomybę, susijusias su įstaigų pakeitimo projektas (vienetai)
veiklos priežiūra

Veiklos efektyvumo
didinimo kryptis

Kultūros ir meno įstaigų
veiklos vertinimo modelio
galimybių studijos
rekomendacijų 2015-2016
metų įgyvendinimo planas

II-II

Patikslinti Kultūros ir meno
įstaigų koordinatorių funkcijas ir
atsakomybę, susijusias su įstaigų
veiklos priežiūra

Siekti sudaryti sąlygas teatrams
ir koncertinėms įstaigoms
pakeisti įstaigų statusą
pertvarkant jas savanorišku
pagrindu į viešąsias įstaigas
Atlikti analizę dėl Kultūros ir
meno įstaigų veiklos vertinimo
modelio galimybių studijos
rekomendacijų 2015-2016 metų
įgyvendinimo plano 2.2. punkto
įgyvendinimo

Kultūros ir meno įstaigų
veiklos vertinimo modelio
galimybių studijos
rekomendacijų 2015-2016
metų įgyvendinimo planas
Papildytų Kultūros ministerijos metinis
veiklos planas, nurodant įstaigų
koordinatorių veiksmus, skaičius
(vienetai)

1,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vedėja Edita Sabalionytė,
vyriausioji specialistė Iveta Gedvilaitė
Puodžiūnienė, Kultūros ministro 2013 m.
gegužės 22 d. įsakymu Nr. ĮV-367
paskirti įstaigų veiklos koordinatoriai

I

Parengtų tesės aktų projektų skaičius
(vienetai)

1,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė, Teisės
skyriaus vedėjas Donatas Aviža

IV

Atlikta teisinės aplinkos analizė:
susijusių teisės aktų analizė, pasiūlymai
dėl reikalingų pataisų poreikio/galimybė
steigti valdybas nekeičiant teisinės
bazės; tarybų, kaip patariamojo organo,
vaidmens stiprinimas, įtraukiant politinio
lygmens atstovus (viceministrus);
konkretūs siūlymai sektoriui; pilotiniai
projektai pradėti nuo kelių nac. įstaigų
(analizių/ pasiūlymų skaičius) (vienetai)

1,0

Kultūros ministerijos atsakingi padaliniai

II-IV

Kultūros ir meno įstaigų
veiklos vertinimo modelio
galimybių studijos
rekomendacijų 2015-2016
metų įgyvendinimo planas

Sukurti Kultūros ministerijos
Sukurtų sistemų skaičius (vienetai)
paskatų ir motyvavimo sistemą,
siekiant skatinti kultūros ir meno
įstaigų veiklos efektyvumą

1,0

Personalo skyriaus vedėja Gintarė
Bertauskienė

Parengti Kultūros ministerijos
2014 metų veiklos ataskaitą

Dokumentų skaičius (vienetai)

1,0

I

Organizuoti ir koordinuoti pagal Dokumentų skaičius (vienetai)
Finansų ministro įsakymu
nustatytus veiklos efektyvumo
vertinimo kriterijus Kultūros
ministerijos ir jai pavaldžių
biudžetinių įstaigų veiklos
efektyvumo rodiklių suvestinės
parengimą ir pateikimą Finansų
ministerijai
Parengti Kultūros ministerijos
Dokumentų skaičius (vienetai)
metinio veiklos plano projektą

1,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vedėja Edita Sabalionytė,
vyriausiosios specialistės Sandra
Matulevičienė, Iveta Gedvilaitė
Puodžiūnienė, Irma Šimanskytė
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vyriausioji specialistė Irma
Šimanskytė

1,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vyriausioji specialistė Iveta
Gedvilaitė Puodžiūnienė

I

Organizuoti ir koordinuoti
Kultūros ministerijai pavaldžių
46 biudžetinių įstaigų metinių
veiklos planų rengimą

Dokumentų skaičius (vienetai)

46,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vyriausiosios specialistės Sandra
Matulevičienė, Iveta Gedvilaitė
Puodžiūnienė, Finansų skyriaus
vyriausiosios specialistės Gerda
Slavickienė, Dalia Babickaitė, Kultūros
ministro 2013 m. gegužės 22 d. įsakymu
Nr. ĮV-367 paskirti įstaigų veiklos
koordinatoriai

Informuoti kultūros srityje
veikiančias nevyriausybines,
bendruomenines ir kitas
organizacijas bei įstaigas apie
būtinybę laikytis lyčių lygybės
principo teikiant kandidatus
valstybės apdovanojimams

Informacinių pranešimų apie būtinybę
laikytis lyčių lygybės principo teikiant
kandidatus valstybės apdovanojimams,
skaičius (kaupiamaisiais vienetais)

1,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vyriausioji specialistė Sandra
Matulevičienė

Informuoti kultūros projektus
vykdančias įstaigas apie vyrų
aktyvumo didinimo kultūroje
svarbą

Informacinių pranešimų apie vyrų
aktyvumo didinimo kultūroje svarbą,
skaičius (kaupiamaisiais vienetais)

1,0

IV

Kultūros ir meno įstaigų
veiklos vertinimo modelio
galimybių studijos
rekomendacijų 2015-2016
metų įgyvendinimo planas

I

I-II

II-IV

Valstybinės moterų ir vyrų
lygių galimybių programos
veiksmų plano projektas

Valstybinės moterų ir vyrų
lygių galimybių programos
veiksmų plano projektas

Surinkti informaciją iš Kultūros
ministerijai pavaldžių 46
biudžetinių įstaigų apie
pareigybių skaičių ir darbo
užmokestį pagal pareigybių
grupes ir įkelti informaciją į
centralizuotą stebėsenos
informacinę sistemą (SIS)

Informacijos teikimo centralizuotoje
stebėsenos informacinėje sistemoje etapų
skaičius (vienetai)

4,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Finansų skyriaus vyriausioji
specialistė Dalia Babickaitė

I-IV

Parengti Asmenų, atsakingų už
2015 metais Kultūros
ministerijos koordinuojamų
tarpinstitucinių veiklos planų,
programų ir strategijų
įgyvendinimą, sąrašą bei
Asmenų, atsakingų už 2015
metais valstybės institucijų ir
įstaigų koordinuojamų
tarpinstitucinių veiklos planų,
programų ir strategijų
įgyvendinimą, sąrašą, tvirtinamus
ministro įsakymais
Koordinuoti ir parengti Kultūros
ministerijos 2016–2018 metų
strateginį veiklos planą,
tvirtinamą ministro įsakymu

Atsakingų asmenų sąrašų skaičius
(vienetai)

2,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vyriausioji specialistė Irma
Šimanskytė

II-III

Kultūros ministerijos 2016–2018 metų
strateginio veiklos plano projekto
rengimo etapų skaičius (vienetai)

4,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vedėja Edita Sabalionytė,
vyriausiosios specialistės Sandra
Matulevičienė, Iveta Gedvilaitė
Puodžiūnienė, Irma Šimanskytė, Finansų
skyriaus vedėja Veronika Virganavičiūtė,
vyriausiosios specialistės Gerda
Slavickienė, Dalia Babickaitė, Jolanta
Meiduvienė
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vedėja Edita Sabalionytė,
vyriausiosios specialistės Sandra
Matulevičienė, Iveta Gedvilaitė
Puodžiūnienė, Irma Šimanskytė, Kultūros
ministro 2013 m. gegužės 22 d. įsakymu
Nr. ĮV-367 paskirti įstaigų veiklos
koordinatoriai
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vyriausiosios specialistės Sandra
Mickevičiūtė, Iveta Gedvilaitė
Puodžiūnienė, Irma Šimanskytė

II-IV

Asignavimų valdytojų
Įvertintų ir suderintų asignavimų
2016–2018 metų strateginių
valdytojų 2016–2018 metų strateginių
veiklos planų projektų
veiklos planų projektų skaičius (vienetai)
vertinimas; suderinimas pagal
Strateginio planavimo metodikos
reikalavimus; centralizuotoje
stebėsenos informacinėje
sistemoje (SIS) pateiktos
informacijos tikrinimas
Informacijos tikrinimo centralizuotoje
stebėsenos informacinėje sistemoje etapų
skaičius (vienetai)

10,0

4,0

Strateginio planavimo
dokumentų informacijos
pateikimas į centralizuotą
stebėsenos informacinę sistemą
(SIS) Strateginio planavimo
metodikos nustatyta tvarka

Informacijos pateikimo į centralizuotą
stebėsenos informacinę sistemą (SIS)
etapų skaičius (vienetai)

Atlikti veiklos, vidaus kontrolės Vidaus auditų skaičius (vienetai) P-05sistemos, programos vykdymo
01-01-01-02
vertinimo vidaus auditus
Kultūros ministerijoje ir jai
pavaldžiuose ar jos valdymo
sričiai priskirtuose viešuosiuose
juridiniuose asmenyse
Registruoti dokumentus,
Dokumentų skaičius (vienetai)
organizuoti viešuosius pirkimus,
atlikti techninį, materialinį ir
ūkinį veiklos aptarnavimą

4,0

10,0

16000,0

Viešųjų pirkimų skaičius (vienetai)

550,0

Dokumentų valdymo sistemos
modernizavimas

Modernizuota dokumentų valdymo
sistema

1,0

Vesti Kultūros ministerijos
biudžeto asignavimų ir kitų lėšų
apskaitą pagal priemones
apskaitą ir kontroliuoti lėšų
panaudojimą, rengti Biudžeto
sąmatų vykdymo ir Finansines
ataskaitas, pateikti jas Finansų
ministerijai

Parengtos Biudžeto sąmatų vykdymo
ataskaitos (vienetai)

4,0

Parengtos Finansinės ataskaitos
(vienetai)

4,0

Parengtos deklaracijos Valstybinei
mokesčių inspekcijai, Sodrai, Statistikos
departamentui (vienetai)

12,0

Tikrinti 45 Kultūros ministerijai Parengtos suvestinės Biudžeto sąmatų
pavaldžių biudžetinių įstaigų
vykdymo ataskaitos (vienetai)
Biudžeto sąmatų vykdymo
ataskaitas, parengti suvestines
ketvirtines bei metines ataskaitas

4,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vyriausiosios specialistės Sandra
Matulevičienė, Iveta Gedvilaitė
Puodžiūnienė, Irma Šimanskytė, Finansų
skyriaus vyriausioji specialistė Dalia
Babickaitė
Vidaus audito skyriaus vedėja Daiva
Liekienė, vyriausieji specialistai Janė
Gruzdzevičienė, Janina Radavičienė,
Migla Surgailytė, Saulius Gruodis,
Snieguolė Giraitienė, Jelena Charlap

I-IV

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Nerijus
Baranauskas, vyriausieji specialistai
Tadas Bulovas, Mindaugas Bružas, Jurga
Stonienė, vyresnieji specialistai Neda
Palubinskaitė, Anastasija Dichtiar, Alina
Janauskienė, Aušrelė Kvietkauskaitė,
Irena Enčienė, Elmyra Eidėjienė, Vytautas
Lanskoronskis
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Nerijus
Baranauskas, vyriausiasis specialistas
Tadas Bulovas
Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės
skyriaus vedėja - vyriausioji buhalterė
Violeta Vasiljevienė, vyriausiosios
specialistės Rusnė Rinkevičienė, Laura
Unikauskienė, Mažena Koreckaja, Birutė
Ratovičienė, Giedrė Piaseckienė

I-IV

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės
skyriaus vedėja - vyriausioji buhalterė
Violeta Vasiljevienė, vyriausioji
specialistė Laura Unikauskienė
Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės
skyriaus vedėja - vyriausioji buhalterė
Violeta Vasiljevienė, vyriausiosios
specialistės Birutė Ratovičienė, Giedrė
Pesiackienė

I-IV

I-IV

05-01-02

Pateikti Kultūros ministerijos
Finansinės ataskaitos už 2014
metus duomenis į konsolidavimo
sistemą VSAKIS, vykdyti
pateiktų 72 Kultūros ministerijos
konsolidavimo grupės Finansinių
ataskaitų duomenų
konsolidavimo proceso stebėseną
ir parengti konsoliduotą
Kultūros ministerijos Finansinę
ataskaitą už 2014 m.
Suvesti įstaigų finansinius
duomenis į NAVISION sistemą

Parengtas konsoliduotas Kultūros
ministerijos Finansinių ataskaitų rinkinys
už 2014 m. (vienetai)

1,0

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės
skyriaus vedėja - vyriausioji buhalterė
Violeta Vasiljevienė, vyriausiosios
specialistės Rusnė Rinkevičienė, Laura
Unikauskienė, Mažena Koreckaja, Birutė
Ratovičienė, Giedrė Piaseckienė

I-II

Įjungtų į NAVISION sistemą įstaigų
skaičius (vienetai)

46,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Finansų skyriaus
vyriausiosios specialistės Gertrūda
Slavickienė, Dalia Babickaitė, Jolanta
Meiduvienė

I-IV

Rengti, redaguoti informacinius
pranešimus ir skelbti Kultūros
ministerijos internetiniame
puslapyje
Teikti informacinius pranešimus
(atsakymus į užklausas)
žiniasklaidai
Vykdyti ministerijos
komunikacijos socialiniuose
tinkluose plėtrą

Parengtų informacinių pranešimų
skaičius (vienetai)

500,0

Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios
specialistės Laura Pačtauskaitė, Sigita
Kasparaitė

I-IV

Pateiktų pranešimų/atsakymų skaičius
(vienetai)

100,0

Žinučių socialinio tinklų paskyrose
skaičius (vienetai)

1500,0

Vykdyti informacijos apie
Kultūros ministerijos veiklos
lauką spaudoje ir elektroniniuose
portaluose monitoringą
Parengti Kultūros ministerijos
veiklos viešinimo koncepciją

Stebimų leidinių ir elektroninių portalų
skaičius (vienetai)

30,0

Parengtų teisės aktų projektų skaičius
(vienetai)

1,0

Rengti spaudos konferencijas,
viešųjų ryšių akcijas

Surengtų spaudos konferencijų, viešųjų
ryšių akcijų skaičius (vienetai)

5,0

TIKSLAS. Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą

28324548,0
Įgyvendintų investicinių projektų
skaičius (vienetai) R-05-01-02-01

12,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Investicijų ir turto valdymo
skyriaus vedėjas Šarūnas Šoblinskas

IV

Sukurtos ir (ar) renovuotos kultūros
infrastruktūros dalis iš renovuotinos
kultūros infrastruktūros (procentai) R-0501-01-01

05-01-02-01

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento direktorės pavaduotoja
Algimanta Laskauskienė, Investicijų ir
turto valdymo skyriaus vedėjas Šarūnas
Šoblinskas, Europos Sąjungos paramos
skyriaus vedėja Daiva Nazarovienė
UŽDAVINYS. Tęsti kultūros objektų statybą bei esamų rekonstravimą, aprūpinti įstaigas šiuolaikines technologijas atitinkančia įranga

05-01-02-01-01 Priemonė.
Modernizuoti nacionalinio
ir valstybinio lygmens
kultūros infrastruktūrą

II-IV

Pasirašytų projektų finansavimo
sutarčių, skirtų kultūros objektų
pritaikymui visuomenės poreikiams,
sumos dalis nuo visų 2014–2020 m.
Europos Sąjungos struktūrinės paramos
lėšų, procentais (procentai) R-05-01-0202

20,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Europos Sąjungos paramos
skyriaus vedėja Daiva Nazarovienė

II-IV

Parengti ir patvirtinti
nacionalinio ir valstybinio
lygmens kultūros infrastruktūros
modernizavimui skirtą priemonės
įgyvendinimo planą ir projektų
finansavimo sąlygų aprašą

Modernizuotų kultūros infrastruktūros
objektų skaičius (vienetai) P-05-01-0201-03

5,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Europos Sąjungos paramos
skyriaus vedėja Daiva Nazarovienė

II-IV

Patvirtintų Priemonių įgyvendinimo
planų ir Priemonės projektų finansavimo
sąlygų aprašų skaičius (vienetai)

1,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Europos Sąjungos paramos
skyriaus vedėja Daiva Nazarovienė,
vyriausieji specialistai Rimvydas Dilba,
Andrius Jautakis, Dovilė Jaugaitė

II-III

1,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Europos Sąjungos paramos
skyriaus vedėja Daiva Nazarovienė,
vyriausieji specialistai Rimvydas Dilba,
Andrius Jautakis, Rita Jankauskienė, Ieva
Dičmonaitė, Dovilė Jaugaitė

II-III

11871,0

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė, vyriausiosios specialistės
Jadvyga Lisevičiūtė, Irena Kezienė,
Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vedėja Rūta Pileckaitė, vyriausiosios
specialistės Vaiva Lankelienė, Jolanta
Kaznauskaitė, Erika Buivydienė

II-IV

Parengti ir patvirtinti
savivaldybių kultūros
infrastruktūros modernizavimui
skirtą priemonės įgyvendinimo
planą ir projektų finansavimo
sąlygų aprašą

Savivaldybių kultūros įstaigų lankytojų
(žiūrovų, dalyvių) skaičius, tūkstančiais
(tūkst. žm.) P-05-01-02-01-01

NPP horizontaliojo
prioriteto „Kultūra“ TVP
R-02-07 kriterijus;
(Vyriausybės prioriteto 0403), veiklos prioriteto VP02 kriterijus
28324548,0

Nustatyti būtinas sąlygas ir
reikalavimus, skirtus efektyviam
Europos Sąjungos investicinių
projektų įgyvendinimui, siekiant
pritaikyti kultūros objektus
visuomenės kultūriniams,
socialiniams, ekonominiams
poreikiams

Paskelbti kvietimą teikti
Paskelbtų kvietimų teikti paraiškas
paraiškas pagal Kultūros
skaičius (vienetai)
ministerijos administruojamą
2014-2020 m. Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų
priemonę, skirtą nacionalinio ir
valstybinio lygmens
infrastruktūros modernizavimui
05-01-02-01-02 Priemonė.
Optimizuoti ir modernizuoti
kultūros įstaigų (kultūros
centrų, muziejų, viešųjų
bibliotekų ir kitų) fizinę ir
informacinę infrastruktūrą

7,0

(Vyriausybės prioriteto 0403), veiklos prioriteto VP02 svarbiausias darbas ir
kriterijus

4303464,0

NPP horizontaliojo
prioriteto „Kultūra“ TVP
02-01-02 priemonė ir
kriterijus P-02-01-02

1016566,0

NPP horizontaliojo
prioriteto „Regioninė
plėtra“ TVP priemonė 0102-06 ir kriterijus P-01-0202

centrų, muziejų, viešųjų
bibliotekų ir kitų) fizinę ir
informacinę infrastruktūrą

skirtą priemonės įgyvendinimo
planą ir projektų finansavimo
sąlygų aprašą

05-01-02-01-03 Priemonė.
Parengti ir patvirtinti kultūros
Aktualizuoti viešąjį kultūros paveldo objektų aktualizavimui
skirtą priemonės įgyvendinimo
paveldą
planą ir projektų finansavimo
sąlygų aprašą

02-06 ir kriterijus P-01-0202

Patvirtintų Priemonių įgyvendinimo
planų ir Priemonės projektų finansavimo
sąlygų aprašų skaičius (vienetai)

1,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Europos Sąjungos paramos
skyriaus vedėja Daiva Nazarovienė

II-III

Patvirtintų Priemonių įgyvendinimo
planų ir Priemonės projektų finansavimo
sąlygų aprašų skaičius (vienetai)

1,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Europos Sąjungos paramos
skyriaus vedėja Daiva Nazarovienė,
vyriausieji specialistai Rimvydas Dilba,
Andrius Jautakis, Dovilė Jaugaitė

II-III

1,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Europos Sąjungos paramos
skyriaus vedėja Daiva Nazarovienė,
vyriausieji specialistai Rimvydas Dilba,
Andrius Jautakis, Rita Jankauskienė, Ieva
Dičmonaitė, Dovilė Jaugaitė

II-III

Paskelbti kvietimą teikti
Paskelbtų kvietimų teikti paraiškas
paraiškas pagal Kultūros
skaičius (vienetai)
ministerijos administruojamą
2014-2020 m. Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų
priemonę, skirtą kultūros paveldo
objektų aktualizavimui

3226077,0

NPP horizontaliojo
prioriteto „Kultūra“ TVP
01-01-01 priemonė

05-01-02-01-04 Priemonė.
Sutvarkyti ir aktualizuoti
savivaldybių kultūrinės
atminties, paveldo objektus

Parengti ir patvirtinti
savivaldybių paveldo objektų
aktualizavimui skirtą priemonės
įgyvendinimo planą ir projektų
finansavimo sąlygų aprašą

Patvirtintų Priemonių įgyvendinimo
planų ir Priemonės projektų finansavimo
sąlygų aprašų skaičius (vienetai)

1,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Europos Sąjungos paramos
skyriaus vedėja Daiva Nazarovienė,
vyriausieji specialistai Rimvydas Dilba,
Andrius Jautakis, Dovilė Jaugaitė

II-III

887684,0

NPP horizontaliojo
prioriteto "Regioninė
plėtra" TVP priemonė 0102-07

05-01-02-01-05 Priemonė. Vykdyti
valstybės kultūros įstaigų
infrastruktūros plėtros
programą

Parengti suvestinę dėl valstybės
investicijų projektų įtraukimo į
VIP 2016-2018 m. projektą
Atlikti valstybės biudžeto
lėšomis finansuotų ir užbaigtų
valstybės kultūros įstaigų
Investicijų projektų analizę
Parengti sutartis su savivaldybių
administracijomis, vykdyti
registraciją ir stebėseną

Ataskaitų skaičius (vienetai)

1,0

II, IV

9911087,0

NPP horizontaliojo
prioriteto „Kultūra“ TVP
priemonė 02-01-03

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės
kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros
investicijų projektams, panaudojimo
(proc.)
Sutarčių skaičius (vienetai)

98,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Investicijų ir turto valdymo
skyriaus vyriausioji specialistė Daiva
Jankauskienė

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Investicijų ir turto valdymo
skyriaus vyriausioji specialistė Vilma
Dambravienė

I-II

05-01-02-01-06 Priemonė. Vykdyti
savivaldybių kultūros
įstaigų infrastruktūros
plėtros programą

Parengti suvestinę dėl
Ataskaitų skaičius (vienetai)
savivaldybių investicijų projektų
įtraukimo į VIP 2016-2018 m.
projektą

50,0

1,0

IV

8979670,0

II-IV

Atlikti valstybės biudžeto
Valstybės biudžeto lėšų, skirtų
98,0
I-IV
lėšomis finansuotų ir užbaigtų
savivaldybių Investicijų projektams,
savivaldybių Investicijų projektų panaudojimas (proc.)
analizę
Pastaba. Kultūros ministerijos 2015-ųjų metų veiklos plane numatyti priemonių asignavimai atitinka Kultūros ministerijos 2015–2017 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame kultūros ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. ĮV37, patvirtintus asignavimus.

