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I. ĮŽANGA
2010 m. metais įgyvendinant valstybės kultūros politiką, reikšmingos įtakos turėjo
Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės (toliau - Gairės), patvirtintos 2010 m. birželio 30 d.
Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-977 (Žin., 2010, Nr. 80-4152). Gairėse iškelti
pagrindiniai tikslai įtvirtinti kultūrą kaip strateginę valstybės raidos kryptį, teikiant prioritetą
kultūros politikai, modernizuoti esamą kultūros valdymo ir finansavimo sistemų modelį,
didinti Lietuvos kūrėjų intelektinį kapitalą, formuoti bendrą integralios paveldo apsaugos
politiką, užtikrinti kultūros prieinamumą visoje Lietuvoje bei kryptingai plėtoti Lietuvos
kultūros pristatymą užsienyje, nubrėžė aiškias prioritetines kultūros politikos veiklos kryptis.
Siekdama šių tikslų Kultūros ministerija (toliau - ministerija) 2010 m. pradėjo vykdyti
struktūrines reformas, rengti bei diegti optimizuotą ministerijos ir jai pavaldžių kultūros
įstaigų veiklos modelį. Šiam tikslui 2010 m. pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos
Struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Kultūros ministerijos veiklos analizė ir
optimizavimas“.
Valstybės regionų politikos bei viešojo administravimo sistemos pertvarka 2009-2010
metais lėmė Kultūros ministerijos funkcijų išsiplėtimą. Tokiu būdu 2010 m. Kultūros
ministerija tapo, kai kurių anksčiau apskritims priklaususių įstaigų, savininko teises ir
pareigas įgyvendinančia institucija - Lietuvos švietimo istorijos muziejaus, Šiaulių
filharmonijos, Kauno apskrities viešosios bibliotekos, Panevėžio apskrities Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos, Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės
bibliotekos, Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos, Šiaulių apskrities P.
Višinskio viešosios bibliotekos.
Pirmą kartą 2010 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 330
„Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ (Žin., 2010, Nr.38-1784), patvirtinus ministrų
atsakomybės sritis, kultūros ministras tapo atsakingas taip pat už Kultūrines ir kūrybines
industrijas bei kultūrinę edukaciją. 2010 m. ministerija pradėjo įgyvendinti valstybės politiką
Tautinių mažumų klausimais. Pradedant 2010 m. ministerija pradėjo rengti naujus šios srities
strateginio planavimo dokumentus.
Įsigaliojus 2010 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.
1220 (Žin., 2010, Nr. 102-5279) patvirtintai naujos redakcijos Strateginio planavimo
metodikai, iškilo poreikis iš naujo peržiūrėti kultūros srities strateginio planavimo sistemą,
tikslinti strateginio planavimo rodiklius. Šie pasikeitimai, viena vertus, leido lanksčiau siekti
numatytų ir naujai iškeltų tikslų, kita vertus, kai kada apsunkino galimybę lyginti 2010 ir
ankstesnių metų veiklos rezultatus.
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II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS
1 STRATEGINIS TIKSLAS
Siekdama strateginio tikslo Nr. 01 „Skatinti kultūros ir meno kūrėjų kūrybinę
veiklą ir jos sklaidą“, 2010 m. Kultūros ministerija įgyvendino priemones, nukreiptas į
palankesnių ilgalaikių sąlygų Lietuvos kultūros ir meninei kūrybinei veiklai sudarymą ir
kūrybos rezultatų sklaidos šalyje ir užsienyje skatinimą.
Šio tikslo pasiekimas 2010 m. matuojamas dviem efekto kriterijais:
- E-01-01 „Valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų renginių lankytojų skaičius (tūkst.)“;
- E-01-02 „Lietuvos kultūrą užsienyje pristatančių renginių lankytojų gausėjimas
(proc.)“.
Pirmasis efekto kriterijus iš vienos pusės parodo biudžetinių profesionaliojo scenos
meno įstaigų renginių aktualumo (paklausos) mastą šalyje, iš kitos – šių renginių
prieinamumo lygį. Atsižvelgdama į Lietuvos ekonominę ir finansinę situaciją bei
prognozuojamas jos kitimo tendencijas, Kultūros ministerija 2010 m. šio kriterijaus reikšmę
planavo mažesnę nei 2009 m. Lyginant su planuota reikšme, efekto kriterijus „Valstybės
teatrų ir koncertinių įstaigų renginių lankytojų skaičius (tūkst.)“ 2010 m. buvo įvykdytas
100,4 proc. (žr. 1 pav.).
1 pav.
Valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų renginių lankytojų skaičius
(tūkst.)
660
640
620
600

633,2

620,7
605,2

638,4

580
566,4
564,2

560
540
520
2009 m.

2010 m.

2011 m.

Planas

Įgyvendinimas

2012 m.

Antrasis efekto kriterijus „Lietuvos kultūrą užsienyje pristatančių renginių lankytojų
gausėjimas (proc.)“ – tai Lietuvos Respublikos atašė užsienio valstybėse veiklos išdava
organizuojant Lietuvos kultūrą ir meną pristatančius renginius. Bendrąja prasme šis kriterijus
atspindi Lietuvos meno ir kultūros sklaidos užsienyje mastą.
Buvo planuota, kad 2010 m. mūsų šalies kultūros atašė užsienio valstybėse
organizuotuose Lietuvos meną ir kultūrą pristatančiuose renginiuose turėtų apsilankyti 18
proc. daugiau lankytojų nei 2009 m. (arba, kitaip tariant, planuota, kad tokių renginių
lankytojų skaičius turėtų išaugti nuo 143 tūkst. 2009 m. iki maždaug 169 tūkst. 2010 m.).
Tačiau dėl įvairių aplinkybių Lietuvos meną ir kultūrą užsienyje pristatančių renginių
lankytojų skaičius 2010 m. ne tik nepadidėjo, o net šiek tiek sumažėjo: 2010 m. šių renginių
lankytojų skaičius siekė apie 134 tūkst. Tarp minėtų aplinkybių pagrindinė buvo ta, kad 2010
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m. kultūros atašė veiklai skirtų lėšų suma buvo ženkliai mažesnė, nei ankstesniais metais. Tai
apribojo ir organizuojamų renginių mastą, ir jų viešinimo galimybes.
Kartu reikėtų pažymėti, kad Lietuvos kultūros ir meno sklaidos užsienyje situaciją
2010 m. didele dalimi pagerino renginiai, prie kurių koordinacine veikla prisidėjo Lietuvos
kultūros atašė. Tokių renginių užsienio valstybėse 2010 m. įvyko 160, bendras jų lankytojų
skaičius siekė apie 1,2 mln. (2009 m. tokių renginių buvo 120, juose apsilankė apie 293 tūkst.
lankytojų).
Siekiant pirmojo strateginio tikslo, 2010 m. Kultūros ministerija įgyvendino programą
„Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje“ (programos kodas 01 001).
PROGRAMA „MENO KŪRYBOS PLĖTRA IR SKLAIDA
LIETUVOJE IR UŽSIENYJE“ (KODAS – 01 001)
Programa „Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje“ apima tris
pagrindines sritis:
– profesionaliojo meno plėtros ir sklaidos;
– autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos;
– tarptautinių kultūros ryšių.
Šios programos įgyvendinimui numatyti tikslai: „Puoselėti ir plėtoti nacionalinį
profesionalųjį scenos meną“ (kodas – 01 001 01); „Sudaryti sąlygas kurti ir skleisti
profesionalųjį kino meną“ (kodas – 01 001 02); „Supažindinti visuomenę su šiuolaikiniu
menu, sudaryti sąlygas jo raiškai“ (kodas – 01 001 003); „Skatinti kultūros ir meno kūrėjų
kūrybinę raišką ir jos pristatymą visuomenei“ (kodas – 01 001 004); „Užtikrinti autorių teisių
ir gretutinių teisių aukšto lygio apsaugą“ (kodas – 01 001 005); „Plėtoti Lietuvos kultūros
dialogą su pasaulio kultūromis“ (kodas – 01 001 006).
Siekiant šios programos tikslų įgyvendinimo Kultūros ministerijos veikla 2010 m.
buvo daugiausia koncentruota į valstybės politikos kultūros srityje formavimo funkcijas.
Profesionaliojo meno plėtra ir sklaida. Įgyvendinant Vyriausybės 2008-2012 metų
programą parengtas Lietuvos Respublikos kino įstatymo pakeitimo įstatymo projektas. Šio
dokumento tikslas – pakeisti galiojantį Lietuvos Respublikos kino įstatymą (Žin., 2002, Nr.
31-1107) patobulinant jame įtvirtintą kino srities teisinį reglamentavimą. Įstatymo projekte
numatoma:
– Kultūros ministerijos kompetencijoje palikti valstybės politikos kino srityje
formavimo funkciją, o valstybės politikos kino srityje įgyvendinimo funkcijas sutelkti kino
įstaigoje, kuri vykdys kino filmų gamybos, sklaidos, edukacinių, kino paveldo projektų
finansavimo, vieningos informacijos kaupimo ir sklaidos, tarptautinių ryšių plėtojimo,
investicijų į kino pramonę pritraukimo, filmų indeksavimo ir Filmų registre registravimo,
nacionalinio kino populiarinimo užsienyje funkcijas.
– nustatyti naują finansavimo modelį (finansavimo šaltinius, jų procentinius dydžius),
kuris paskatins filmų gamintojus aktyvesnei veiklai ir naujų darbo vietų kūrimui, įvairių žanrų
ir technologiškai sudėtingesnių filmų gamybai, o filmų platintojus ir rodytojus – kino
platinimo ir rodymo paslaugų plėtrai. finansinio stabilumo, paskatintų filmus gaminančias
įmones aktyviau veikti bei sudarytų palankesnes sąlygas Lietuvos kino pramonės plėtrai;
– Lietuvos Respublikos kino įstatymo nuostatas suderinti su Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 107 straipsnio nuostatomis bei Europos Komisijos komunikato Tarybai,
Europos Parlamentui, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl
valstybės pagalbos kinematografijai (COM/2001/0534/) kriterijais, kuriais remiantis Europos
Komisija įvertino ir pritarė Lietuvos finansinės paramos kino projektams schemai (Briuselis,
2010.11.15 (C(2010)7915)).
– filmus, kuriuos gaminant naudojamas Lietuvos kultūrinis, gamybinis, finansinis
potencialas susieti su Lietuvos pavadinimu ir vadinti ,,Lietuviškais filmais“;
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– pagal viešus kriterijus Kino tarybą formuoti iš pakviestų geriausių kino srities
specialistų bei įtvirtinti Kino tarybos nario (eksperto) asmeninę atsakomybę atrenkant kino
projektus valstybės paramai suteikti.
– įtvirtinti valstybės biudžeto lėšų kino projektams skyrimo, naudojimo, atsiskaitymo ir
priežiūros sąlygas ir tvarką, siekiant valstybės biudžeto lėšų naudojimo racionalumo,
skaidrumo ir teisėtumo.
– geriau reglamentuoti įvežamų į Lietuvą, taip pat nacionalinių filmų indeksavimo pagal
žiūrovų amžiaus cenzą ir filmų registravimo Filmų registre procedūras.
Įgyvendinant Vyriausybės 2008-2012 metų programą bei siekiant tobulinti valstybės
biudžeto lėšų skyrimo kino projektams prioritetus Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-692 ,,Dėl Kino projektų dalinio finansavimo
taisyklių, paraiškų, sąmatų, sutarčių, ataskaitų formų patvirtinimo“ parvirtinti valstybės
biudžeto lėšų skyrimo kino projektams dokumentai, nustatantys kino projektų finansavimo
kriterijus, atitinkančius Europos Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui,
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl valstybės pagalbos
kinematografijai (COM/2001/0534/) kriterijus: valstybės pagalba skiriama tik kultūros
produktui, filmo gamintojas turi teisę bent 20 procentų filmui pagaminti suteiktos valstybės
pagalbos panaudoti už šią pagalbą suteikusios valstybės ribų, valstybės pagalbos
intensyvumas (pagalba vienam ūkio subjektui per trejus mokestinius metus) neturi viršyti 50
procentų filmo gamybos biudžeto, išskyrus sudėtingus arba mažo biudžeto filmus, valstybės
pagalba neteikiama specialiai, su filmo gamybos pabaiga susijusiai veiklai). Europos
Komisija įvertino ir pritarė Lietuvos finansinės paramos kino projektams schemai (Briuselis,
2010.11.15, (C(2010)7915)). Kino projektų dalinio finansavimo dokumentuose nustatyti
prioritetai skatins bendrą filmų gamybą su užsienio partneriais bei leis aktyviau naudotis
tarptautinių fondų, remiančių kinematografiją, teikiamomis galimybėmis.
Sprendžiant meno kūrėjų, gaunančių pajamas pagal autorines sutartis, socialinės
apsaugos didinimo klausimus Kultūros ministerijos deleguoti atstovai 2010 m. dalyvavo
Lietuvos Respublikos Seimo valdybos sprendimu sudarytoje darbo grupėje, kuri rengė meno
kūrėjų socialines garantijas reglamentuojančių įstatymų ir su jais susijusių kitų teisės aktų
projektus. 2010 m. lapkričio 9 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno
kūrėjų organizacijų statuso įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XI-1101, Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo įstatymo 5, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas XI-1102,
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymas XI1103. Šiais įstatymais yra įtvirtinta teisė į socialines garantijas pajamų neturintiems arba
turintiems mažas pajamas darbingo amžiaus meno kūrėjams.
Įgyvendindama Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų
statuso įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2010, Nr. 137-7002) 11 straipsnio 1 dalį ir 12
straipsnį, Kultūros ministerija parengė Meno kūrėjų socialinės apsaugos programą ir Meno
kūrėjų socialinės apsaugos programos administravimo tvarkos aprašą (šie dokumentai
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr.316). Juose
nustatomos meno kūrėjų duomenų teikimo, valstybinio socialinio draudimo, privalomojo
sveikatos draudimo įmokų už meno kūrėjus iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos
lėšų mokėjimo sąlygos ir tvarka, taip pat meno kūrėjų kūrybinių prastovų išmokų iš Meno
kūrėjų socialinės apsaugos programos lėšų skyrimo sąlygos ir mokėjimo tvarka.
Siekiant pagerinti kompensacinių išmokų administravimą teatrų ir koncertinių įstaigų
kūrybiniams darbuotojams, 2010 m. buvo parengtas ir Lietuvos Respublikos Seimui pateiktas
Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo 4,5,6,7,9,10,12,13,14,17,19 ir 20
straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Projektu siekiama suderinti nuostatas su Lietuvos
Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr.104-2322, 2010, Nr. 15-699) ir
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752) bei
pagerinti kompensacinių išmokų administravimą teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams
darbuotojams: numatoma, kad kompensacines išmokas teatrų ir koncertinių įstaigų
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kūrybiniams darbuotojams turi skirti Kultūros ministerija, o jas apskaičiuoti ir mokėti –
Vyriausybės įgaliota institucija Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos.
Įgyvendinant Vyriausybės 2008-2012 metų programą, kultūros ministro teikimu
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. spalio 6 d. priėmė nutarimą Nr. 1424 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 8 d. nutarimo Nr. 525 „Dėl valstybės
stipendijų kultūros ir meno kūrėjams“ pakeitimo“. Naujos redakcijos dokumente yra aiškiau ir
išsamiau reglamentuota Valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo ir
atsiskaitymo už valstybės stipendiją tvarka, įtvirtintas optimalesnis valstybės biudžeto lėšų
naudojimas, geriau atspindėti kultūros ir meno kūrėjų poreikiai. Tarp svarbiausių pakeitimų
paminėtini šie:
– pakeistas individualios stipendijos objektas: nuo ,,projekto (programos)“ sampratos
pereita prie ,,kūrybinės veiklos“ sampratos;
– nustatytas baigtinis edukacinių veiklų sąrašas;
– praplėstas galimų stipendijų gavėjų ratas, įtraukiant architektus ir dizainerius;
– įtvirtinta galimybė užsienio piliečiams gauti stipendiją tuo atveju, jeigu jų veiklos
objektas yra Lietuvos menas ir kultūra bei jų sklaida.
Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga. Pagal Kultūros ministerijos parengtą
projektą Lietuvos Respublikos Seimas 2010 m. priėmė Lietuvos Respublikos autorių teisių ir
gretutinių teisių įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymą (2010 m. sausio 19 d. įstatymas Nr.
XI-656), kurio normos yra suderintos su Europos Sąjungos direktyva dėl originalaus meno
kūrinio perpardavimo teisės autoriaus naudai (2001/84/EB). Įstatyme aiškiau reglamentuota
autoriaus teisė gauti atlyginimą iš asmenų, prekiaujančių meno kūriniais; padidintas
atlyginimo tarifas, kai dailės kūrinio pardavimo kaina siekia iki 3000 eurų atitinkančią sumą
(pagal įstatymų nustatyta tvarka skelbiamą oficialų euro ir lito santykį).
Įgyvendinant Vyriausybės 2008 – 2012 metų programą, parengtas Lietuvos
Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo
projektas (Vyriausybei pateiktas 2010 m. kovo 2 d.). Šio projekto tikslas – pasiūlyti teisės
normas, kurios leistų geriau suderinti teisių turėtojų ir kūrinių naudotojų interesus žinių
visuomenėje. Įstatymo projekte siūloma:
– sudaryti palankesnes sąlygas naudoti kūrinius žmonėms, turintiems regos, skaitymo
ar klausos negalią (siūloma numatyti, kad tokią negalią turintys žmonės ir jų interesams
atstovaujančios organizacijos gali be teisių turėtojo leidimo ir nemokėdamos autorinio
atlyginimo nekomerciniais tikslais atgaminti ir viešai skelbti kūrinius);
– nustatyti aiškesnį teisinį reglamentavimą panaudojant kūrinius bibliotekų ir mokymo
įstaigų poreikiams, muziejų ir archyvų fondams ir kolekcijoms išsaugoti;
– siekiant teisių turėtojų ir kūrinių naudotojų interesų pusiausvyros bei atsižvelgiant į
kitų Europos Sąjungos valstybių patirtį, yra siūloma sudaryti geresnes sąlygas teisių
turėtojams gauti kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniams tikslams garso
ir audiovizualinėse laikmenose.
Įgyvendinant Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 16 straipsnio 3 dalies
nuostatas ir Autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo
tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 14 d.
nutarimu Nr. 905, 2010 metais iš valstybės biudžeto buvo skirta 321 500 litų suma išmokėti
autoriniam atlyginimui už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose už 2009 m. Dėl
autorinio atlyginimo paskirstymo ir išmokėjimo autoriams už knygų ir kitų leidinių panaudą
bibliotekose Kultūros ministerija pasirašė sutartį su Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos
agentūra. Duomenys apie knygų panaudą buvo renkami iš 60 Lietuvos bibliotekų, kuriose yra
pilnai įdiegta LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema). Paraiškas autoriniam
atlyginimui gauti pateikė 960 autorių, iš jų 545 knygų tekstų autoriai, 307 vertėjai, 108
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iliustratoriai ir knygų dailininkai. Autorinis atlyginimas buvo paskirstytas 929 autoriams už
10 813 kūrinių.
Siekiant, kad teatrai, koncertinės įstaigos ir kitos Kultūros ministerijai pavaldžios
kultūros įstaigos autorines sutartis dėl literatūros, meno kūrinių panaudojimo scenos meno
veiklai (spektakliuose, koncertuose ar meno programose) parengtų ir sudarytų tinkamai,
nepažeidžiant autorių teisų, buvo parengtos Autorinių sutarčių ir atlikėjo intelektinių paslaugų
sutarčių sudarymo rekomendacijos (patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010
m. spalio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-527). Bendradarbiaujant su Švietimo ir mokslo ministerija
parengtos Autorinių sutarčių ir intelektinių paslaugų sutarčių sudarymo valstybės tarnautojų
mokymo procese rekomendacijos.
2010 m. daug dėmesio skirta kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių
administravimo asociacijų (LATGA-A, AGATA, „NCB Lietuva“, AVAKA)1 veiklos
priežiūrai. Siekiant padidinti Kultūros ministerijos vykdomų šioje srityje funkcijų
efektyvumą, imtasi iniciatyvos periodiškai organizuoti neformalius pasitarimus su
kolektyvinio administravimo asociacijų atstovais aktualiais einamaisiais klausimais.
Diskusijose dėl kai kurių klausimų buvo pakviesti dalyvauti ir užsienio ekspertai. 2010 m. iš
viso įvyko virš 10 tokių pasitarimų. Tai leido Ministerijai geriau susipažinti su kolektyvinio
administravimo problemomis, tiesiogiai dalyvauti jas analizuojant, teikti siūlymus dėl galimų
sprendimų.
Vykdydama prevencinę intelektinės nuosavybės teisių gynimo veiklą, Kultūros
ministerija dirba dviem pagrindinėmis kryptimis: (1) iš Lietuvos teisėsaugos institucijų renka,
analizuoja ir apibendrina informaciją autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo klausimais ir,
kaip nacionalinis korespondentas, teikia informaciją šiais klausimais Europos Komisijai ir
Pasaulinei intelektinės nuosavybės organizacijai; (2) rengia ir įgyvendina visuomenės
švietimo programas, skirtas intelektinės nuosavybės teisių klausimams.
Pagrindiniai Kultūros ministerijos darbai pirmoje kryptyje 2010 m. buvo šie:
– surinkta informacija autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos ir gynimo klausimais
už 2009 – 2010 metus iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Lietuvos Respublikos
generalinės prokuratūros, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos ir Lietuvos teismo ekspertizės centro;
– parengti atsakymai į Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos klausimynus
dėl autorių teisių ir gretutinių teisių išimčių ir apribojimų bei dėl autorių teisių registracijos ir
deponavimo sistemos;
– parengtos išvados dėl Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių laisvosios prekybos
susitarimų projektų intelektinės nuosavybės teisių apsaugos skyrių, taip pat dėl daugiašalio
kovos su padirbinėjimu prekybos susitarimo ACTA (angl. Anti-counterfeiting Trade
Agreement) projekto.
Visuomenės švietimo kryptyje pagrindinė Kultūros ministerijos veikla 2010 m. buvo
orientuota į Visuomenės švietimo intelektinės nuosavybės teisių klausimais programos
įgyvendinimą: buvo parengta išsami informacinė medžiaga apie autorinių sutarčių,
intelektinių paslaugų sutarčių sudarymą, taip pat apie autorių ir atlikėjų gaunamų pajamų
apmokestinimą. Ši medžiaga buvo pristatyta kultūros įstaigų (muziejų, bibliotekų, kultūros
centrų) darbuotojams skirtuose seminaruose Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro
mokymo bazėje Nidoje. Seminarai buvo organizuoti bendradarbiaujant su Socialinio
draudimo fondo valdyba.
Viena iš svarbių Kultūros ministerijos veiklos krypčių intelektinės nuosavybės teisių
apsaugos srityje yra dalyvavimas tarptautinių ir regioninių Vyriausybinių organizacijų
intelektinės nuosavybės teisių apsaugos programose. Pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių
įstatymo 71 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatas Kultūros ministerija atstovauja Vyriausybei
1

LATGA-A – Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra; AGATA – Lietuvos gretutinių teisių
asociacija; „NCB Lietuva“ – Danijos asociacijos NCB filialas; AVAKA – Audiovizualinių kūrinių autorių teisių
asociacija.
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Pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje (PINO) svarstant tarptautinių sutarčių ir
konvencijų2 įgyvendinimo klausimus. 2010 m. Kultūros ministerijos atstovai, dalyvaudami
PINO Autorių teisių ir gretutinių teisių komiteto 20 ir 21 sesijų darbe, rengė išvadas PINO
svarstomais klausimais, susijusiais su tarptautinių sutarčių projektais ir programomis dėl
atlikėjų teisių į audiovizualinius atlikimus, dėl transliuojančiųjų organizacijų teisių apsaugos,
dėl autorių teisių ir gretutinių teisių apribojimų. Kultūros ministerijos atstovai taip pat
dalyvavo PINO Tarpvyriausybinio komiteto dėl intelektinės nuosavybės, genetinių šaltinių,
tradicinių žinių ir folkloro 16 ir 17 sesijų darbe ir darbo grupėje dėl tradicinių kultūros
išraiškų (folkloro) teisinės apsaugos.
Bendradarbiaudama su Valstybiniu patentų biuru Kultūros ministerija 2010 m. pateikė
pasiūlymus dėl Lietuvos – Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos
bendradarbiavimo plano 2011-2012 metams. 2010 m. pasirašytas bendradarbiavimo
susitarimas su Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija dėl mažoms ir vidutinio dydžio
įmonėms skirto leidinio apie autorių teisių ir gretutinių apsaugą vertimo į lietuvių kalbą ir
adaptavimo Lietuvos rinkai. Kultūros ministerija su Pasauline intelektinės nuosavybės
organizacija derino sutartį, pagal kurią bus atliekamas tyrimas dėl pramonės, susijusios su
autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, ekonominės svarbos Lietuvoje.
2010 m. Kultūros ministerijos atstovai dalyvavo Europos Tarybos Intelektinės
nuosavybės darbo grupės (Autorių teisės) pogrupio veikloje ir rengė Lietuvos pozicijų
projektus, svarstant Europos Sąjungos pasirengimą dalyvauti Pasaulinės intelektinės
nuosavybės organizacijos komitetuose. Kultūros ministerijos atstovas taip pat dalyvavo
Europos Komisijos organizuotame Rytų Partnerystės programos seminare, kuriame buvo
aptariami intelektinės nuosavybės teisių apsaugos klausimai Europos Sąjungoje ir Rytų
Partnerystės šalyse.
2010 m. Kultūros ministerijos atstovai intelektinės nuosavybės teisių klausimais skaitė
pranešimus tarptautiniuose renginiuose. Europos Komisijos projekte dėl intelektinės
nuosavybės teisių gynimo (angl. IPR2) Kinijoje vykusiame tarptautiniame simpoziume dėl
folkloro ir meno kūrinių apsaugos skaitytas pranešimas apie tradicinių kultūros išraiškų ir
folkloro teisinę apsaugą Europos Sąjungoje ir Lietuvoje.
Tarptautiniai kultūros ryšiai. Vykdydama Lietuvos pirmininkavimo Baltijos jūros
valstybių tarybai (BJVT) programą, 2010 m. Kultūros ministerija organizavo pirmąjį BJVT
Vyresniųjų kultūros pareigūnų darbo grupės posėdį ir parengė šios darbo grupės darbo
Reglamentą.
2010 m. Lietuva pasirašė Susitarimo memorandumą ir prisijungė prie Šiaurės
dimensijos kultūros partnerystės, taip pat pasirašyti tarpvyriausybiniai susitarimai su Moldova
ir Liuksemburgu dėl bendradarbiavimo kultūros srityje bei Tarpžinybinė programa su Kroatija
dėl bendradarbiavimo kultūros srityje.
2010 m. buvo parengti ir suderinti bendradarbiavimo kultūros srityje sutarčių su 6
užsienio valstybėmis projektai:
– Tarpžinybinė bendradarbiavimo programa su Rusijos kultūros ministerija 2011-2013
m.;
– Tarpžinybinė bendradarbiavimo programa 2011-2013 m. su Ukrainos kultūros
ministerija;
– Tarpvyriausybinė programa su Meksika švietimo, kultūros, meno ir sporto srityse
2010-2012 m.;

2

Berno konvencija dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos, Tarptautinės Romos konvencija dėl atlikėjų,
fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos, Ženevos konvencija dėl fonogramų gamintojų
apsaugos nuo neteisėto jų fonogramų kopijavimo, Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos autorių teisių
sutartis ir Atlikimų ir fonogramų sutartis.
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– Tarpvyriausybinis susitarimas su Kazachstanu dėl bendradarbiavimo švietimo,
mokslo, kultūros ir meno srityse;
– Tarpvyriausybinis susitarimas su Iraku dėl bendradarbiavimo kultūros ir meno
srityse;
– Tarpvyriausybinis susitarimas su Portugalija dėl bendradarbiavimo kalbos, švietimo,
aukštojo mokslo, mokslo ir technologijų, kultūros, jaunimo reikalų, sporto ir žiniasklaidos
srityse).
Dvejuose Europos Sąjungos Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto tarybos posėdžiuose
buvo patvirtinti dokumentai, kuriems buvo parengtos Lietuvos Respublikos pozicijos. Tarp
šių dokumentų paminėtini šie:
– Europos Sąjungos veiksmai, susiję su Europos paveldo ženklu: atliktos veiklos
ataskaita;
– Tarybos išvados dėl kultūros reikšmės regionų ir vietos vystymuisi;
– Tarybos išvados dėl kultūros vaidmens kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi;
– Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų išvados dėl
2011–2014 m. darbo plano kultūros srityje;
– Tarybos išvados dėl EUROPEANA: tolesni veiksmai;
– Tarybos išvados dėl Europos kino paveldo, įskaitant skaitmeninės eros iššūkius;
– Tarybos išvados dėl Europos kinui skaitmeninių technologijų eroje atsiveriančių
galimybių ir šioje srityje kylančių uždavinių.
Lietuvos kultūros atašė veikla3: 2010 m. dirbo 10 Lietuvos kultūros atašė, akredituotų
14-oje užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje ES. Per 2010 metus
kultūros atašė organizavo 235 renginius, kuriuose apsilankė virš 134 tūkst. lankytojų. Be to,
koordinaciniu darbu ir lėšomis 2010 m. kultūros atašė prisidėjo prie 160 renginių
organizavimo, kuriuose dalyvavo apie 1,2 mln. lankytojų.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija atašė veiklai skyrė 120.665 Lt, kuriais iš
dalies buvo finansuoti 69 Lietuvos kultūros ir meno pristatymai (19 muzikos, 46
vaizduojamųjų menų ir dizaino, 9 literatūros, 7 kino, 3 teatro, 1 šokio, 2 informaciniai
renginiai ir 1 kultūros festivalis). Kultūros atašė pritraukė apie 2,8 mln. Lt užsienio fondų,
rėmėjų ir partnerių lėšų, kuriomis buvo apmokamos renginių salių nuomos, reklamos,
reprezentacinės, dalyvių kelionių ir kitos išlaidos.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Vertinimo
kriterijaus kodas

R-01-001-01-01
R-01-001-01-02

P-01-001-01-01-01
P-01-001-01-01-02
P-01-001-01-01-03
3

Vertinimo kriterijus

Rezultato:
1-ajam programos tikslui
1. Valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų parduotų
bilietų skaičius (tūkst. vnt.)
2. Viešai atliktų teatrų pastatymų ir koncertų
skaičius
Produkto:
1-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Pastatymų valstybės teatrų repertuare skaičius
2. Naujų pastatymų, meno programų valstybės
teatruose skaičius (1 teatre vidutiniškai)
3. Koncertinių įstaigų kolektyvų, atlikėjų gastrolių
užsienyje skaičius

Skaičiai pateikti remiantis Lietuvos Respublikos kultūros atašė ataskaitomis.

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

493,2

493,45

100,05

2472

2806

113,51

318

339

106,60

3,9

4,18

107,18

11

9

81,82
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P-01-001-01-01-04

R-01-001-02-01
R-01-001-02-02

P-01-001-02-01-01
P-01-001-02-01-02

R-01-001-03-01

P-01-001-03-01-01

R-01-001-04-01
R-01-001-04-02

P-01-001-04-01-01
P-01-001-04-01-02
P-01-001-04-01-03
P-01-001-04-01-04
P-01-001-04-01-05

P-01-001-04-02-01
P-01-001-04-02-02
P-01-001-04-02-03
P-01-001-04-02-04
P-01-001-04-02-05
P-01-001-04-02-06
P-01-001-04-02-07
P-01-001-04-02-08

4. Įgyvendintų naujų profesionalaus muzikos ir
scenos meno projektų nebiudžetinėse įstaigose
skaičius.
Rezultato:
2-ajam programos tikslui
1. Sukurtų valstybės paramą gavusių nacionalinių
ir bendros gamybos filmų skaičius
2. Tarptautinių festivalių, kuriuose pristatyti
nacionaliniai ir bendros gamybos filmai, skaičius
Produkto:
2-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Įgyvendinamų filmų gamybos projektų skaičius
2. Finansuotų kino sklaidos projektų skaičius
Rezultato:
3-ajam programos tikslui
1. Šiuolaikinio meno centro parduotų bilietų
skaičius (tūkst. vnt.)
Produkto:
3-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Šiuolaikinio meno projektų skaičius
Rezultato:
4-ajam programos tikslui
1. Finansuota meno projektų nuo gautų paraiškų
(proc.)
2. Paskirta stipendijų nuo gautų paraiškų (proc.)
Produkto:
4-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Stipendijų skaičius
2. Premijų ir garbės ženklų skaičius
3. Sukurtų šiuolaikinės dramos ir muzikos kūrinių
skaičius
4. Įgyvendintų paramos jauniesiems menininkams
projektų skaičius
5. Kūrybinių darbuotojų, gaunančių
kompensacines išmokas, skaičius
2-ajam uždaviniui
1. Įgyvendintų Lietuvos nacionalinių kultūros ir
meno premijų laureatų kūrybos sklaidos projektų
skaičius
2. Įgyvendintų meno kūrėjų organizacijų kūrybinių
programų skaičius
3. Surengtų tęstinių, tarptautinių meno renginių
skaičius
4. Surengtų tradicinių profesionalaus muzikos
meno atlikėjų tarptautinių konkursų skaičius
5. Išleistų muzikos ir scenos kūrinių įrašų ir natų
leidinių skaičius
6. Įgyvendintų profesionalaus meno sklaidos
regionuose projektų skaičius
7. Įgyvendintų kultūros informacinių centrų plėtros
projektų skaičius
8. Įgyvendintų populiariosios muzikos sklaidos
projektų skaičius
Rezultato:
5-ajam programos tikslui

10

9

90,00

8

6

75,00

20

5

25,00

10
10

10
8

100,00
80,00

15

10,695

71,30

11

11

100,00

26
29

70,64
26,25

271,69
90,52

187
57

168
52

89,84
91,23

0

0

−

0

0

−

86

75

87,21

0

0

−

16

16

100,00

18

18

100,00

1

0

0,00

0

0

−

0

0

−

0

0

−

0

0

−
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R-01-001-05-01
R-01-001-05-02
R-01-001-05-03

P-01-001-05-01-01
P-01-001-05-01-02
P-01-001-05-01-03
P-01-001-05-01-04

R-01-001-06-01

P-01-001-06-01-01
P-01-001-06-01-02
P-01-001-06-01-03
P-01-001-06-01-04

P-01-001-06-01-05

P-01-001-06-01-06

P-01-001-06-01-07
P-01-001-06-01-08
P-01-001-06-01-09
P-01-001-06-01-10

P-01-001-06-02-01

1. Lietuvos autorių ir atlikėjų, kurių teisės
kolektyviniu būdu įgyvendinamos Lietuvoje,
skaičius
2. Vidutinė Lietuvos autoriui teksianti autorinio
atlyginimo suma
3. Vidutinė Lietuvos atlikėjui bei fonogramų
gamintojui teksianti atlyginimo suma
Produkto:
5-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Seminarų, diskusijų intelektinės nuosavybės
temomis skaičius
2. Antipiratinių akcijų skaičius
3. Vidutinis 1 autoriui tenkantis atlyginimas už
knygų panaudą bibliotekose
4. Autorių, gaunančių autorinį atlyginimą už
knygų panaudą bibliotekose, skaičius
Rezultato:
6-ajam programos tikslui
1. Užsienio šalių, su kuriomis bendradarbiaujama
kultūros srityje, skaičius
Produkto:
6-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Gavusių ES finansavimą projektų skaičius
2. Surengtų seminarų skaičius
3. Dalyvių seminaruose skaičius
4. Kultūros atašė užsienyje koordinuotų renginių
skaičius
5. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos
sekretoriato surengtų renginių, susijusių su
UNESCO tikslų įgyvendinimu, skaičius
6. Tarptautinių UNESCO ir kitų šalių nacionalinių
UNESCO komisijų organizuotų renginių, kuriuose
dalyvavo Lietuvos atstovai, skaičius
7. Įgyvendinamų tarptautinių kultūrinio
bendradarbiavimo sutarčių ir jų įgyvendinimo
programų skaičius
8. Įvykdytų meno projektų skaičius
9. Įgyvendintų naujų idėjų skaičius
10. Naujų kultūros tradicijų skaičius
2-ajam uždaviniui
1. Projektų, pristatančių Lietuvos kultūrą
užsienyje, skaičius

5000

5027

100,54

2500

1960

78,40

800

900

112,50

0
0

4
1

400,00
100,00

800

311,46

38,93

840

929

110,60

45

45

100,00

30
31
1000

51
34
1150

170,00
109,68
115,00

25

160

640,00

12

12

100,00

8

8

100,00

30
30
10
4

33
30
10
4

110,00
100,00
100,00
100,00

25

4

16,00

PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas:
iš jo:

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai, tūkst.
litų
62380,0

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

62301,0

99,9

62380,0

62301,0

99,9

62380,0

62301,0

99,9
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1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos
1.3. specialiųjų programų lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai

–
–

–
–

–
–

–

–

–

2 STRATEGINIS TIKSLAS

Siekdama strateginio tikslo Nr. 02 „Išsaugoti ir populiarinti Lietuvos kultūros
paveldą ir tradicijas, skatinti visuomenės dalyvavimą kultūroje, didinti kultūros ir
viešosios informacijos prieinamumą“, Kultūros ministerija sudarė sąlygas išsaugoti ir
aktualizuoti Lietuvos kultūros paveldą, sudarė palankias galimybes Lietuvos gyventojams
dalyvauti kultūroje, sudarė sąlygas didinti kultūros įstaigose kaupiamos informacijos apimtis
bei jos prieinamumą visuomenei.
Efekto kriterijus „Respublikinių muziejų lankytojų skaičius (tūkst. žm.)“ – 939 tūkst.
įvykdytas 109,88 proc. (žr. 2 pav.) Kriterijus parodo gyventojų ir šalies svečių susidomėjimą
muziejuose saugomomis kultūros vertybėmis, taip pat – Lietuvos kultūros istorija.
2 pav.
Respublikinių muziejų lankytojų skaičius (tūkst. žm.)
1100
1069,5

1050
1000
950

1047,6

1031,75

1028,5

977,5
939

900
850
2009 m.

2010 m.
Planas

2011 m.

2012 m.

Įgyvendinimas

Antras strateginio tikslo efekto kriterijus – „Dalyvių meno mėgėjų kolektyvuose
skaičiaus kaita (tūkst. žm.)“, parodo Lietuvos visuomenės aktyvumą dalyvaujant etninės
kultūros bei Lietuvos regionuose rengiamuose įvairaus pobūdžio renginiuose. Dėl
sumažėjusių galimybių finansuoti meno mėgėjų kolektyvų veiklą, 2010 m. kriterijus
įvykdytas 93,33 proc. (planuota - 60, įvykdyta – 56).
Trečias strateginio tikslo efekto kriterijus – „Fizinių ir virtualių apsilankymų
bibliotekose kaita (proc.)“ įvykdytas 28 proc. (planas – 5 proc. įgyvendinta – 1,4 proc.) (žr. 3
pav.). Virtualių apsilankymų rodiklis yra naujas bibliotekų statistikoje, todėl sunku
prognozuoti jo kaitą. Ateityje turint tęstinius duomenis prognozės tikslės. Šio kriterijaus
įgyvendinimui galėjo turėti įtakos kelios priežastys, viena jų rekonstruojamos dvi stambios
bibliotekos – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir Šiaulių apskrities viešoji
biblioteka. Taip pat sumažėjęs finansavimas knygoms, galėjo turėti įtakos registruotų
vartotojų skaičiaus mažėjimui.
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3 pav.
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Įgyvendinimas

Siekiant šio strateginio tikslo Kultūros ministerija įgyvendino tris programas:
„Paveldo, istorinės ir kultūrinės atminties išsaugojimas” (kodas - 02 001), „Kultūros tradicijų
ir mėgėjų meninės veiklos puoselėjimas ir plėtra“ (kodas – 02 002), „Visuomenės
informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida“ (kodas - 02.003).

PROGRAMA „PAVELDO, ISTORINĖS IR KULTŪRINĖS
ATMINTIES IŠSAUGOJIMAS“ (KODAS - 02 001)
Šios programos įgyvendinimui numatyti tikslai: „Sudaryti sąlygas efektyviai Kultūros
ministerijos įsteigtų muziejų veiklai“ (kodas - 02 001 01), „Išsaugoti istorinę ir kultūrinę
atmintį“ (kodas - 02 001 02), „Sudaryti sąlygas išsaugoti ir skleisti lituanistikos tradicijas ir
paveldą“ (kodas - 02 001 03), „Siekti geresnės kultūros paveldo tyrimų ir apsaugos
administravimo kokybės“ (kodas - 02 001 04), „Valdovų rūmų atstatymas“ (kodas - 02 001
05).
Muziejai. Įgyvendinant apskričių reformos nuostatas, į Kultūros ministerijos
pavaldumą buvo perduotas naujas muziejus – Lietuvos švietimo istorijos muziejus.
Likviduojant apskričių viršininkų administracijas, jų pavaldume buvusios įstaigos (muziejai)
buvo reorganizuoti ir tapo: Jono Basanavičiaus muziejus - Lietuvos nacionalinio muziejaus
filialu; Kazio Griniaus memorialinis muziejus buvo perduotas Marijampolės savivaldybei,
kuri dabar įgyvendina šio muziejaus savininko teises ir pareigas; Lietuvos švietimo istorijos
muziejus tapo respublikiniu muziejumi, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros
ministerija. Pakeistas šio muziejaus pavadinimas – iš Kauno apskrities pedagoginio muziejaus
į Lietuvos švietimo istorijos muziejaus.
Lietuvos Respublikos Seimas 2010 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr.XI-797 (Žin.,
2010, Nr.52-2548) 2012 metus paskelbė Muziejų metais. Kultūros ministerija parengė
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutarimą Nr. 1168 ,,Dėl komisijos
Muziejų metų programai parengti sudarymo“ (Žin., 2010, Nr. 99-5122). Kultūros ministro
2010 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr.ĮV-482 buvo sudaryta Muziejų metų programai parengti
komisija, kuri pradėjo rengti Muziejų metų programos įgyvendinimo priemonių plano
projektą.
Siekiant efektyvesnio įstaigų valdymo bei proporcingo viešojo administravimo,
Kultūros ministerija turėtas viešosios įstaigos „Antano Mončio namai-muziejus“ dalininko

15

teises perdavė Palangos miesto savivaldybei (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 birželio
16 d. nutarimas Nr. 765 „Dėl viešosios įstaigos „Antano Mončio namų-muziejaus“ dalininko
turtinių ir neturtinių teisių perdavimo“).
2010 m. buvo toliau tęsiamas Muziejų modernizavimo 2007-2015 metų programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 275 (Žin.,
2007, Nr.34-1238) vykdymas. Įgyvendinant ją, 2010 m. atnaujinimo darbai buvo vykdyti 13oje į programą įtrauktų muziejų (8-iuose Kultūros ministerijos pavaldumo objektuose, 1-ame
Aplinkos ministerijos objekte, 4-iuose savivaldybių muziejuose).
Iš Valstybės investicijų programos tam skirta 15,259 mln. litų, iš šios programos taip
pat skirtas finansavimas 5 muziejų (iš viso 16,525 mln. Lt), kurie nėra įtraukti į Muziejų
modernizavimo programą, pastatų atnaujinimui. 3 muziejų pastatams tvarkyti skirtas
finansavimas iš ES paramos lėšų (iš viso 24,3 mln. lt): Lietuvos jūrų muziejui skirta 8,3 mln.,
Trakų istorijos muziejaus pastato Kęstučio g. 4 ir Medininkų pilies tvarkymui 16 mln. lt.
2010 m. baigti tvarkyti 2 objektai: Lietuvos liaudies buities muziejaus miestelio
kompleksas ir Jono Basanavičiaus sodyba Ožkabaliuose.
Siekiant tobulinti muziejininkų kvalifikaciją, Kultūros ministerija kartu su Lietuvos
muziejų asociacija 2010 m. organizavo Lietuvos muziejų darbuotojų dalyvavimą VII Baltijos
muzeologijos mokykloje, vykusioje Rezeknėje (Latvija).
Kultūros ministerijoje veikianti Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių
atestavimo komisija 2010 m. atestavo 51 atminties institucijose (muziejuose, bibliotekose,
archyvuose) dirbantį restauratorių. Per vienerius metus atestuota 11 naujų restauratorių, 20
restauratorių pasitvirtino turimas kategorijas, 18 restauratorių suteikta aukštesnė už turėtą
kategorija. 11 restauratorių įgijo aukščiausią kategoriją (tai labai aukštas rodiklis lyginant su
ankstesniais metais). Restauratorių kvalifikacijos kėlimas sudaro prielaidas užtikrinti tinkamą
eksponatų saugojimą ir priežiūrą.
Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto Dvišalės nuolatinės komisijos sprendimu
Katalikų bažnyčiai grąžintos 179 nusavintos vertybės, šiuo metu saugomos muziejuose.
Kultūros paveldo apsauga. Kultūros ministerijos kultūros paveldo reguliavimo sritis
apima kultūros paveldo objektų ir vietovių, saugomų teritorijų ir UNESCO Pasaulio paveldo
sąraše esančių vietovių Lietuvoje apsaugos klausimus. Ministerija koordinuoja Vilniaus pilių
valstybinio kultūrinio rezervato (toliau – Vilniaus pilių rezervatas), Trakų istorinio
nacionalinio parko (toliau – TINP), Kernavės valstybinio kultūrinio rezervato (toliau –
Kernavės rezervatas) direkcijų bei Kultūros paveldo departamento (toliau – KPD) veiklą. Už
šia sritį pagal kompetenciją atsakingas ministerijos Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos
skyrius.
2010 m. buvo rengiamas ir derinamas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo pakeitimo įstatymo projektas. 2010 m. liepos 1 d. įsigaliojus Kilnojamųjų kultūros
vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymui parengti įstatymo įgyvendinimui reikalingi
poįstatyminiai teisės aktai. Vyriausybės pavedimu buvo pradėtas rengti naujas Kilnojamųjų
kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.
2010 m. didelį rūpestį kėlė valstybinės reikšmės objekto Gedimino kalno būklė.
Kultūros ministerija sudarė darbo grupę, kuri parengė Gedimino kalno stabilizavimo ir
tvarkymo priemonių planą. 2010 m. LR vyriausybės nutarimu buvo patikslintos Kultūros
paveldo departamento investicijos ir papildytos projektu „Gedimino kalno ir Aukštutinės
pilies Vilniuje tvarkybos darbai“. Šiems darbams atlikti skirta 641 tūkst. Lt. Lygiagrečiai su
paminėtais darbais Kultūros ministerija tęsia valstybinės institucijos už Gedimino kalną
juridinės atsakomybės formalizavimą ir žemės sklypo, reikalingo šio objekto priežiūrai ir
tvarkymui suformavimo klausimų sprendimą.
2010 m. buvo sprendžiami Vilniaus pilių rezervato vientisos teritorijos formavimo ir
jos perdavimo rezervato direkcijai klausimai. Ministerijos Saugomų teritorijų ir paveldo
apsaugos skyrius dalyvavo sprendžiant iškilusias problemas dėl jau prieš 2 metus parengtos
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TINP planavimo schemos derinimo Trakų rajono savivaldybėje, sprendė jos tikslinimo
galimybes. 2010 m. parengta ir pateikta paraiška UNESCO Pasaulio paveldo komitetui dėl
sustiprintos apsaugos ginkluoto konflikto metu suteikimo Kernavės archeologinei vietovei.
2010 m patvirtina 15 kultūros paveldo objektų ir vietovių specialiųjų planų. Kultūros
ministerija pagal kompetenciją sprendė Lietuvos kultūros vertybių, esančių užsienyje,
paieškos ir integravimo į Lietuvos visuomeninį gyvenimą bei kultūros vertybių ir antikvarinių
daiktų grąžinimo klausimus. 2010 m. patvirtinta Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo,
esančio užsienyje, pažinimo, sklaidos ir globos programa.
Atmintinos datos, Lituanistinis paveldas. Kultūros ministerija organizavo,
koordinavo ir užtikrino švenčių dienų, atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimo renginių
įgyvendinimą. 2010 metais pagal parengtus scenarijus paminėtos valstybei svarbios istorinės
datos Laisvės gynėjų diena- Sausio 13-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena - Vasario 16-oji,
Kovo -11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 20–metis, Žalgirio mūšio 600osios metinės, Okupacijos ir genocido 70-osios metinės, Lietuvos žydų genocido aukų diena.
Liepos 6-ąją, minint Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną surengtos
teatralizuotos Vytauto Didžiojo išlydėtuvės į Žalgirio mūšį. Ministerija koordinavo Lietuvos
kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių jubiliejų paminėjimą. Paminėtos rašytojo Antano
Škėmos, poeto Henriko Radausko 100-osios gimimo metinės, režisieriaus Boriso
Dauguviečio 125-osios gimimo metinės, dainininko Kipro Petrausko bei prezidento
Aleksandro Stulginskio 125-osios gimimo metinės, kalbininko Jono Jablonskio 150-osios
gimimo metinės.
Valdovų rūmai. 2010 m. Valdovų rūmai nebuvo atverti bent ribotam lankymui, tačiau,
suderinus su statybų darbas vykdančių organizacijų vadovais ir gavus reikiamus leidimus, po
atkuriamus Valdovų rūmus suorganizuota 531 pažintinė teminė ekskursija. Jose dalyvavo 11
580 muziejininkystės, kultūros sferų, turizmo bei statybų specialistų, aukštųjų mokyklų
dėstytojų ir studentų, kitų švietimo įstaigų pedagogų ir darbuotojų, Lietuvos ministerijų
vadovų, savivaldos, įvairių kitų valstybinių ir komercinių įstaigų bei institucijų grupės. Per
2010 m. VR surengė arba dalyvavo rengiant 28 kultūros renginius, kuriuose dalyvavo 5 660
lankytojai. Per 2010 metus internetinį tinklapį http://www.valdovurumai.lt aplankė 98 198
lankytojai, iš jų 85 proc. – lankytojai iš Lietuvos. Nesibaigus statybos darbams, parodos
Valdovų rūmuose nebuvo organizuojamos, jos tęsiamos Lietuvos dailės muziejaus padalinyje
– Taikomosios dailės muziejuje.
Įgyvendinant programą rezultato rodikliai „Atnaujintų nuolatinių ekspozicijų
respublikiniuose muziejuose skaičius“ (kodas - R-02-001-01-01) įgyvendintas 164,29 proc.
(planuota – 14, įgyvendinta – 23), „Parodų skaičius“ (kodas - R-02-001-01-02) įgyvendintas
193,02 proc. Produkto kriterijus „Restauruotų/konservuotų eksponatų skaičius“ (kodas - P-02001-02-01-04) įgyvendintas 197,44 proc. (planuota - 4617, įvykdyta – 9116), kadangi
muziejai daugiau dėmesio skyrė prevenciniam eksponatų konservavimui. Produkto kriterijus
„Suskaitmenintų muziejinių vertybių skaičius“ (kodas- P-02-001-02-01-05) įgyvendintas
279,07 proc. (planuota – 12750, įgyvendinta – 35581). Šis kriterijus naujas, todėl buvo
sudėtinga prognozuoti laukiamus rezultatus.
Rezultato rodiklis „Švenčių, atmintinų dienų, istorinių datų ir nusipelniusių asmenybių
jubiliejų minėjimuose dalyvavusių žmonių skaičius (tūkst.)“ (kodas - R-02-001-02-01) viršijo
numatytą planą, juose dalyvavo per 120 tūkst. žmonių, rodiklis pasiektas 120 proc. (planuota
– 100, įvykdyta – 120).
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
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Vertinimo kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijus

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

18

R-02-001-01-01
R-02-001-01-02
R-02-001-01-03

R-02-001-01-04

P-02-001-02-01-01
P-02-001-02-01-02
P-02-001-02-01-03
P-02-001-02-01-04
P-02-001-02-01-05
P-02-001-02-01-06

P-02-001-02-01-07
P-02-001-02-01-08

R-02-001-02-01

P-02-001-02-01-01
P-02-001-02-01-02

P-02-001-02-02-01

R-02-001-03-01

P-02-001-03-01-01
P-02-001-03-01-02
P-02-001-03-01-03

R-02-001-04-01

P-02-001-04-01-01

Rezultato:
1-jam programos tikslui
1. Atnaujintų nuolatinių ekspozicijų
respublikiniuose muziejuose skaičius
2. Parodų skaičius
3. Virtualių parodų skaičius
4. Nacionalinių ir respublikinių muziejų ir jų
padalinių, atitinkančių saugumo reikalavimus, dalis
(proc.)
Produkto:
1-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Muziejuose saugomų eksponatų skaičius (tūkst.)
2. Muziejuose pristatomų eksponatų skaičius
(tūkst.)
3. Įgyvendintų muziejinės veiklos projektų skaičius
4. Restauruotų/konservuotų eksponatų skaičius
5. Suskaitmenintų muziejinių vertybių skaičius
6. Muziejų įsigytų eksponatų skaičius
7. Nacionalinių ir respublikinių muziejų ir jų
padalinių, kuriuose atnaujintos apsaugos sistemos,
skaičius
8. Pervežtų keleivių skaičius (tūkst.)
Rezultato:
2-jam programos tikslui
1. Švenčių, atmintinų dienų, istorinių datų ir
nusipelniusių asmenybių jubiliejų minėjimuose
dalyvavusių žmonių skaičius (tūkst.)
Produkto:
2-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų
minėjimų programų skaičius
2. Valstybės kino metraščiui sukurtų filmų skaičius
2-ajam uždaviniui
1. Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių
asmenybių minėjimų programų skaičius
Rezultato:
3-ajam programos tikslui
1. Įgyvendintų lituanistikos tradicijų ir paveldo
išsaugojimo ir sklaidos projektų skaičius
Produkto:
3-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Surengtų renginių skaičius
2. Išleistų leidinių skaičius
3. Paminklinių vertybių grąžinimo, kūrimo ir
pristatymo projektų skaičius
Rezultato:
4-ajam programos tikslui
1. Vykdytų Lietuvai reikšmingo užsienyje esančio
kultūros paveldo paieškos, apskaitos ir tyrimų
projektų skaičius
Produkto:
4-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Dalyvauta darbo grupėse, seminaruose,
konferencijose

14
172
84

23
332
99

164,29
193,02
117,86

65

65

100,00

1516,1

1580,42

104,24

63,5
30
4617
12750
19500

65
0
9116
35581
50233

102,36
0,00
197,44
279,07
257,61

0
14

0
12,069

─
86,21

100

120

120,00

7
5

10
5

142,86
100

14

16

114,29

10

10

100,00

3
5

3
4

100,00
80,00

3

3

100,00

0

0

─

6

7

116,67
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2-ajam uždaviniui
1. Parengtų reglamentavimo dokumentų, projektų ir
teritorijų planavimo dokumentų skaičius
3
3
100,00
2. Atliktų tyrimų ir stebėsenos programų skaičius
6
6
100,00
Rezultato:
5-ajam programos tikslui
1. Valdovų rūmų atstatymo darbų visos sąmatos
R-02-001-05-01
įgyvendinimas (proc.)
(87) 63*
63
100,00
Produkto:
5-ojo programos tikslo;
1-ajam uždaviniui
1. Restauravimo atstatymo darbų įgyvendinimas
P-02-001-05-01-01
nuo sąmatinės vertės (proc.)
3
3
100,00
* 2010 m. padidėjo bendra projekto vertė (nuo 264040 tūkst. lt iki 367669 tūkst. Lt), todėl 2010 m. plano įvykdymas
skaičiuojamas nuo patikslintos vertės.
P-02-001-04-02-01
P-02-001-04-02-02

PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės paramos
lėšos
1.3. specialiųjų programų lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai, tūkst.
litų
30091,4

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

30081,7

100,0

30091,4

30081,7

100,0

30091,4

30081,7

100,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

PROGRAMA „KULTŪROS TRADICIJŲ IR MĖGĖJŲ
MENINĖS VEIKLOS PUOSELĖJIMAS IR PLĖTRA“ (KODAS – 02 002)
Programos tikslas - „Išsaugoti etninės kultūros reiškinius ir siekti visuomenės
dalyvavimo tradicinės kultūros veikloje“ (kodas – 02 002 01). Siekiant šio tikslo 2010 m.
regionų kultūros politikos teisinio reglamentavimo srityje parengti 39 teisės aktai (vykdant
apskričių reformą, parengta 3 įstatymų, 2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, 6
kultūros ministro įsakymų pakeitimo projektai bei kiti teisės aktai). Išanalizavus etninės
kultūros plėtros būklę regionuose, apibendrinus Etninės kultūros plėtros valstybinės
programos 2002 - 2009 m. įgyvendinimo rezultatus, kartu su Etninės kultūros globos taryba
parengta „Etninės kultūros plėtros 2010 – 2014 m. programa“, kurioje nustatyti naujo
laikotarpio šios srities uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti. Siekiant išsaugoti dainų
švenčių tradiciją, kaip pasaulio nematerialaus kultūros paveldo dalį, parengta ir kultūros
ministro įsakymu patvirtinta „Mėgėjų meno plėtros strategija“, nustatanti visų mėgėjų meno
žanrų prioritetines vystymosi kryptis. Įgyvendinant „Dainų švenčių tradicijos tęstinumo 20072011 m. programą, patikslinta mėgėjų meno kolektyvų kategorijų pagal meninį lygį
nustatymo tvarka, patikslintos kolektyvų kategorijos. Geriausių kolektyvų vadovai premijuoti.
Siekiant kiekvieno mėgėjų meno žanro gyvybingumo, patvirtintos mėgėjų meno šakų ir žanrų
tarybos bei jų nuostatai, Mėgėjų meno tarpinstitucinė taryba ir jos nuostatai. 2010 m. pradėta
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rengtis 2014 m. Lietuvos dainų šventei, patvirtinti pasirengimo etapai. 2010 m. parengtas 31
tautinio kostiumo projektas, papildyta Lietuvos liaudies kultūros centro kolekcija, pagaminta
126 tautiniai kostiumai už valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšas.(97 320 Lt) Įsigyti 26
repertuariniai kūriniai mėgėjų meno kolektyvams (chorams, šokių kolektyvams, pučiamųjų
instrumentų orkestrams).
Lietuvos liaudies kultūros centras suorganizavo 36 renginius, kuriuose dalyvavo 17
833 dalyvių (762 kolektyvai), pravedė 26 mokomuosius seminarus ir kursus, kuriuose
dalyvavo 1640 specialistų. Išleido 22 taikomojo pobūdžio leidinius.
Skatinant kurti palankią kultūrinę aplinką, kultūros įvairovę regionuose, sėkmingai
įvykdytas projektas „ Lietuvos kultūros sostinė – Ramygala“. Projektas įrodė, kad ir nedidelis
miestelis gali sutelkti kultūrinių veiksmų įvairovę, suburti bendruomenę, jaunimą naujoms
iniciatyvoms. Šio projekto kultūros renginių dalis sėkmingai vyko Bistrampolio dvare,
tapusiame svarbia profesionalaus meno sklaidos erdve Panevėžio krašte.
Įgyvendinant UNESCO nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją,
rengiama medžiaga Nematerialaus kultūros paveldo vertybių registrui: buvo svarstomos 48
bylos, parengtos regionuose, organizuoti 3 mokomieji seminarai. UNESCO įtraukė lietuvių
polifonines dainas sutartines į pasaulio nematerialaus kultūros paveldo reprezentatyvųjį
sąrašą. Parengtas sutartinių išsaugojimo ir sklaidos priemonių planas 2010 – 2014 m.
Minint Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmetį suorganizuotas nacionalinis
bendruomenių konkursas „Tikime laisve“. Konkurse dalyvavo 91 bendruomenė iš visų
Lietuvos regionų. Išryškintos bendruomenės, įgyvendinančios pilietines iniciatyvas,
puoselėjančios tautinę savimonę, ugdančios kūrybiškumą, saugančios kultūros tradicijas.
Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras surengė 93 seminarus, kuriuose
kvalifikaciją kėlė 2898 kultūros įstaigų vadovai, specialistai ir valstybės tarnautojai, parengtos
2011- 2012 m. kvalifikacijos tobulinimo 82 programos.
Programos rezultato kriterijaus „Dalyvių etninės ir regionų kultūrinės veiklos
projektuose skaičius (tūkst.)“ (kodas - R-02-002-01-01) neįvykdytas, kadangi nebuvo skirtos
lėšos etninės bei regionų kultūros projektų finansavimui.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Vertinimo
kriterijaus kodas

R-02-002-01-01
R-02-002-01-02

P-02-002-01-01-01
P-02-002-01-01-02
P-02-002-01-01-03
P-02-002-01-01-04
P-02-002-01-01-05
P-02-002-01-01-06
P-02-002-01-01-07
P-02-002-01-01-09

Vertinimo kriterijus

Rezultato:
1-ajam programos tikslui
1. Dalyvių etninės ir regionų kultūrinės veiklos
projektuose skaičius (tūkst.)
2. Išsaugota gyvųjų tradicinės kultūros reiškinių
Produkto:
1-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Lietuvos liaudies kultūros centro surengtų
seminarų skaičius
2. Lietuvos liaudies kultūros centro surengtų renginių
skaičius
3. Lietuvos liaudies kultūros centro išleistų leidinių
skaičius
4. Įgyvendintų etninės kultūros projektų skaičius
5. Išleistų leidinių skaičius
6. Įgyvendintų regionų kultūros projektų skaičius
7. Atnaujintų tautinių kostiumų skaičius
8. Naujai įsigytų muzikos instrumentų skaičius

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

30
20

0
18

0,00
90,00

10

26

260,00

15

36

240,00

10
0
0
0
12
10

22
0
0
0
15
8

220,00
−
−
−
125,00
80,00
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P-02-002-01-01-08
P-02-002-01-01-10
P-02-002-01-01-11
P-02-002-01-01-12
P-02-002-01-01-13

P-02-002-01-02-01

9. Konsultacijų skaičius
10. Įgyvendintų vaikų ir jaunimo kultūrinės
edukacijos projektų skaičius
11. Parengtų teisės aktų skaičius
12. Suinventorinto žodinio ir nematerialaus kultūros
paveldo reiškinių skaičius
13. Premijų skaičius
2-ajam uždaviniui
1. Įgyvendintų nevyriausybinių organizacijų kultūros
projektų skaičius

10

12

120,00

0

0

8

15

−
187,50

20
10

18
14

90,00
140,00

0

0

−

PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos
1.3. specialiųjų programų lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai

Patvirtinti (patikslinti)
asignavimai, tūkst.
litų
2915,0

2914,1

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
100,0

2915,0
2915,0

2914,1
2914,1

100,0
100,0

–
–

–
–

–
–

–

–

–

Panaudoti
asignavimai, tūkst. litų

PROGRAMA „VISUOMENĖS INFORMACINIS APRŪPINIMAS IR
VIEŠOSIOS INFORMACIJOS SKLAIDA“ (KODAS – 02 003)
Šios programos tikslai – „Siekti vartotojams teikiamų paslaugų bibliotekose geros
kokybės“ (kodas – 02 003 01), „Skatinti lietuvių kalba kuriamos grožinės literatūros bei kitų
Lietuvos kultūrai reikšmingų leidinių leidybą, literatūros sklaidą ir skaitymą“ (kodas – 02 003
02), „Siekti žiniasklaidos rinkos laisvo, bet atsakingo veikimo“ (kodas – 02 003 03).
Bibliotekos. 2010 m. buvo priimtas Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 4, 9 ir
10 straipsnių pakeitimo įstatymas (2010 m. balandžio 22 d. Nr. XI-775), kuriuo nustatyta, kad
apskričių viešųjų savininko funkcijas vykdo Kultūros ministerija. Įgyvendinant įstatymo
nuostatas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-372
„Dėl apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijų“ (Žin., 2010, Nr. 79-4087) išplėstos penkių
Lietuvoje veikiančių apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijos taip, kad jos apimtų ir
apskritis, kuriose apskrities bibliotekos nėra.
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ĮV-320
„Dėl Bibliotekininkų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 67-337; Nr.
138-7067 ) yra kitas reikšmingas bibliotekų veiklos teisinio reguliavimo papildymas. Šis
dokumentas apibrėžia vieningas procedūras taikytinas visose bibliotekose specialistų
kvalifikacijos įvertinimui, kuris leis gerinti bibliotekų valdymo sprendimų kokybę, ypač
sprendžiant kvalifikacijos kėlimo planavimo ir darbo užmokesčio priedų klausimus.
Praėjusiais metais atsižvelgus į naujoves, susijusias su informacijos ir ryšių technologijų
taikymu bibliotekose, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais „Dėl Pavyzdinių
naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“ (2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. ĮV-442)
ir „Dėl bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“ (2010 m. spalio 10 d. įsakymas Nr.
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ĮV-499) atnaujintas dviejų pagrindinių bibliotekų veiklos sričių – vartotojų aptarnavimo ir
fondų apsaugos – teisinis reguliavimas.
Vykdydama Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų programą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 1454,
Kultūros ministerija skyrė finansavimą viešosioms bibliotekoms spaudiniams ir kitiems
dokumentams (vaizdo, garso, elektroniniams) įsigyti bei duomenų bazėms prenumeruoti daugiau kaip 2,5 mln. Lt (2009 m. – 3,5 mln. Lt), iš jų apie, 2,2 mln. knygoms ir kitiems
leidiniams fizinėse laikmenose ir apie 0,3 mln. Lt elektroninėms duomenų bazėms lietuvių ir
užsienio kalbomis.
Praėjusiais metais viešosios bibliotekos lankytojams naudotis nupirko 93 tūkstančius
naujų dokumentų (2009 m. – 149 tūkstančius) – spaudinių, vaizdo ir garso, elektroninių bei
kitų dokumentų. 2010 metais lyginant su 2009-siais vieno gyventojo informaciniam
aprūpinimui viešosiose bibliotekose skiriamos valstybės biudžeto lėšos mažėjo beveik
trečdaliu, todėl mažėjo ir naujų dokumentų prieigos galimybės – vienam tūkstančiui
gyventojų 2010 m. teko 28 nauji dokumentai, 2009 m. buvo – 41. Programoje numatytas
siektinas gyventojų informacinio aprūpinimo viešosiose bibliotekose finansavimo lygis – 3 Lt
vienam gyventojui ir 150 - 200 dokumentų vienam tūkstančiui gyventojų.
Projektas „Bibliotekos pažangai“. Projekte „Bibliotekos pažangai“, kurį įgyvendina
Kultūros ministerija kartu su Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, dalyvauja
1200 viešųjų bibliotekų iš visų 60 savivaldybių. Projektas, bendra-finansuojamas iš valstybės
biudžeto ir tikslinės Bilo ir Melindos Geitsų fondo dotacijos lėšų, padeda viešosioms
bibliotekoms praplėsti teikiamų paslaugų spektrą ir tapti regionuose informacinės visuomenės
socialinius skirtumus mažinančiomis ir mokymąsi visą gyvenimą skatinančiomis įstaigomis.
Projekto tikslas – stiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad
Lietuvos gyventojai, ypač kaimiškose vietovėse, o taip pat socialinės rizikos grupės, žymiai
geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis naudingos informacijos gavimui ir
bendravimui. 2010 metais iš 1302 Lietuvoje veikiančių viešųjų bibliotekų daugiau kaip 1100
(beveik 90 proc.) teikė viešos prieigos kompiuterių ir interneto paslaugas, 2007 m. tokias
paslaugas teikė apie 43 proc. viešųjų bibliotekų. Kaime šis augimas buvo dar didesnis nuo 35
proc. 2007 m. iki 85 proc. 2010 m. Dabar gyventojai artimiausiose bibliotekose gali naudotis
5508 viešos prieigos kompiuteriais, aprūpintais naujausia programine įranga, sparčiu interneto
ryšiu, e. parašui reikalingais skaitytuvais, ir kt. e. paslaugomis reikalingais įrenginiais.
Projekto poveikio tyrimai rodo, kad beveik 50 proc. bibliotekų viešosios interneto prieigos
vartotojų neturi interneto prieigos nei namuose, nei darbe. Trečdalis 2010 m. šiomis
paslaugomis besinaudojančių yra nauji vartotojai. Pagrindinės viešos prieigos interneto
naudojimosi bibliotekose priežastys – nemokama paslauga, galimybė pasinaudoti kitomis
paslaugomis ir bibliotekininkų pagalba ir patarimai. Pastarąją priežastį ypač akcentuoja kaimo
gyventojai ir vyresni vartotojai. Tai taip pat susiję su projekto metu pasiekta didele pažanga
bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo srityje – mieste ir kaime bibliotekose dirbančių
specialistų žinių lygis bazinių kompiuterių ir elektroninės informacijos klausimais praktiškai
nebesiskiria. Iš esmės plataus masto projekto veiklų ir investicijų dėka per kelerius metus
padaryta didelė pažanga siekiant Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų
programos tikslo – panaikinti miesto ir kaimo ryšių informacinės infrastruktūros netolygumus
ir suteikti visiems gyventojams vienodas galimybes naudotis informacinėmis technologijomis
socialinėms ir visuomeninėms reikmėms.
2010 m. projekto veikloms skirta valstybės biudžeto lėšų dalis sudarė 1 200 tūkst. Lt,
Fondo dotacijos dalis – daugiau kaip 6 000 tūkst. Lt. Detaliau projekto pasiekimų rodikliai
atskleisti lentelėje:
Pagrindiniai projekto rodikliai

Iš viso nuo projekto
pradžios 2008 m.

Pasiekti per 2010 metus
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Kompiuterine įranga aprūpintos viešosios bibliotekos
Prie spartaus interneto prijungtos viešosios bibliotekos
Įrengta viešos interneto prieigos kompiuterių viešosiose
bibliotekose
Nauja programine įranga aprūpintų kompiuterių
viešosiose bibliotekose
Apmokyti viešųjų bibliotekų darbuotojai
Apmokyta gyventojų naudotis IT ir e. paslaugomis

851
849
3 723

179
185
703

3 723

703

1 974
32 000

788
21 342

Atskirai pažymėtinos trys naujos projekto „Bibliotekos pažangai“ veiklos, pradėtos
2010 metais atsižvelgus į poveikio vertinimo tyrimų išryškintus visuomenės poreikius – tai
gyventojų švietimas saugiai naudotis internetu, bibliotekų interneto svetainių pritaikymas
neįgaliesiems ir mobiliems įrenginiams bei su kraštu susijusio vietos turinio internete
kūrimas, bendradarbiaujant viešosioms bibliotekoms ir bendruomenėms. Šios iniciatyvos
sprendžia aktualias šalies socialines problemas kaip nepakankamas gyventojų informacinis ir
technologinis raštingumas, neįgaliųjų socialinė integracija ir palyginti silpna vietos
bendruomenių tapatybė bei motyvacija mokytis visą gyvenimą. Per 2010-uosius vyko minėtų
iniciatyvų parengiamieji darbai – sukurta moksleiviams, tėvams ir interneto naujokams
pritaikyta mokomoji medžiaga, kaip saugiai naudotis internetu, taip pat speciali metodinė
medžiaga
bibliotekininkų
žinių
atnaujinimui
(http://www.bibliotekospazangai.lt/atsargusinternete/default.aspx), sukurtos neįgaliesiems ir
mobiliems vartotojams prieinamų bibliotekų svetainių kūrimo rekomendacijos ir metodika bei
3
bandomosios
svetainės
(http://www.savb.lt;
http://www.silutevb.lt,
http://www.silalesbiblioteka). 2010 m. bandant skaitmeninio turinio kūrimo mokymų
medžiagą ir konsultuojantis su ekspertais Gelgaudiškio (Šakių r. sav.), Reškutėnų (Švenčionių
r. sav.), Klovainių (Pakruojo r. sav.), Ukrinų (Mažeikių r. sav.), Girulių (Klaipėdos miestas)
bendruomenės sukūrė skaitmeninius vaizdo pasakojimus apie savo kraštą. Šios veiklos
platesniu mastu bus vykdomos 2011 m.
Projektas „Bibliotekos pažangai“ tiesiogiai tarnauja informacinės visuomenės plėtrai,
e. atskirties mažinimui, sukuriant regionų viešosiose bibliotekose gyventojams palankias
aplinkas ir sąlygas pasinaudoti kompetentingų specialistų pagalba ir konsultacijomis
įsisavinant e. valdžios ir kitas informacines paslaugas.
Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimas. 2010 m. buvo patikslintas Lietuvos
kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493
(2009, Nr. 66-2624), įgyvendinimo priemonių 2009-2013 metų planas, į kurį įtraukta nauja
priemonė „Užtikrinti skaitmenintų lietuvių literatūros klasikos kūrinių prieinamumą
internete“. Tokiu būdu siekiama paskatinti lietuvių literatūros klasikos leidybą elektroniniu
formatu, užtikrinti lietuvių literatūros klasikos geresnę prieigą ir sklaidą bei skatinti
visuomenę naudoti klasikos kūrinius mokslo, studijų, laisvalaikio srityje. Įgyvendinus šią
priemonę bus sukurta elektroninių knygų viešoji biblioteka, kuri bus laisvai ir nemokamai
prieinama internetu tiek Lietuvos gyventojams, tiek ir užsienyje esantiems lietuviams bei viso
pasaulio žmonėms, besidomintiems lietuvių literatūros klasika.
Įgyvendindama Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio
saugojimo ir prieigos strategiją (toliau – Strategija) bei siekdama įtraukti į skaitmeninimo
veiklas mažesnes atminties institucijas, paskatinti skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos
populiarinimo iniciatyvas bei atminties institucijų skaitmeninimo srities specialistų
kompetencijos plėtrą, Kultūros ministerija nuo 2010 m. organizuoja Skaitmeninto kultūros
paveldo sklaidos projektų finansavimo konkursą. Pirmą kartą paskelbtame konkurse dalyvavo
31 atminties institucija. Projektus vertinusios Kultūros paveldo skaitmeninimo komisijos
sprendimu finansavimas buvo skirtas 4 projektams, kuriems įgyvendinti skirta beveik 40
tūkst. litų. Šiais projektais buvo stiprinama bibliotekose ir muziejuose dirbančių
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skaitmeninimo specialistų kvalifikacija, sukurta Lietuvos aviacijos istorijos edukacinė
priemonė bei Pasvalio kraštotyrinės medžiagos populiarinimo svetainė www.pasvalia.lt.
2010 m. buvo pradėti įgyvendinti 6 stambūs skaitmeninimo projektai, kurių
įgyvendinimui skirtos Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos: „Virtuali elektroninių
paslaugų informacijos sistema“ (projektą įgyvendina Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka), „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos
muziejuose“ (projektą įgyvendina Lietuvos dailės muziejus), „Virtuali aklųjų biblioteka“
(projektą įgyvendina Lietuvos aklųjų biblioteka), „Virtualus Lietuvos dokumentinio kino
archyvas“ (projektą įgyvendina Lietuvos centrinis valstybės archyvas), „Lietuvos
valstybingumo istorinis paveldas elektroninėje erdvėje“ (projektą įgyvendina Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarija), „Virtuali istorinė Lietuva“ (projektą įgyvendina Vilniaus
universitetas), „Lietuvos radijo virtuali audiobiblioteka“ (projektą įgyvendina Lietuvos
nacionalinis radijas ir televizija). Numatoma projektų įgyvendinimo trukmė – 30 mėn. (20102012 m.). Šių projektų įgyvendinimui vien 2010 m. buvo numatyta skirti beveik 21 mln. litų,
iš kurių 17,8 mln. litų – ES struktūrinių fondų paramos lėšos ir - 3,2 mln. litų valstybės
biudžeto lėšų. Iš viso buvo įsisavinta 71 proc. planuotų lėšų. 2010 m. šiose institucijose
suskaitmeninta beveik 70 tūkst. kultūros paveldo objektų arba daugiau nei 1 mln.
skaitmenintų objektų puslapių. Sėkmingai įgyvendinant šiuos skaitmeninimo projektus bus
suskaitmeninta ir viešai prieigai pateikta 400 tūkst. kultūros paveldo objektų.
2010 m. toliau buvo plėtojama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos,
Lietuvos dailės muziejaus ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos bendradarbiavimo
pagrindu sukurta virtuali skaitmeninto kultūros paveldo informacinė sistema
www.epaveldas.lt, šiuo metu suteikiantis internete prieigą prie Lietuvos archyvuose,
bibliotekose ir muziejuose saugomų kultūros vertybių. Ši sistema yra pagrindinė šalies
kultūrinę ir mokslinę reikšmę turinčio skaitmeninto paveldo reprezentacijos ir populiarinimo
priemonė. Sistemos pagrindą sudaro skaitmenintų objektų duomenų bazė, kurioje 2010 m.
gruodžio 31 d. buvo sukaupta 2,5 mln. skaitmenintų objektų puslapių – archyvinių bylų,
rankraščių, knygų, plakatų, tapybos, grafikos kūrinių, fotografijų ir kitų objektų skaitmeninti
vaizdai. 2010 m. portalą aplankė virš 200 tūkst. vartotojų, buvo peržiūrėti 1,5 mln.
skaitmenintų objektų.
Įgyvendinant Strategiją Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos
dailės muziejus ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba 2010 m. pradėjo vykdyti
nacionalinių skaitmeninimo centrų funkcijas. Nors dėl sumažinto finansavimo papildomų
valstybės biudžeto lėšų naujoms funkcijoms vykdyti beveik nebuvo skirta, 2010 m. dauguma
veiklų buvo vykdoma šių centrų įgyvendinamų projektų kontekste: Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo biblioteka pradėjo vykdyti projektą „Virtualios elektroninio paveldo
sistemos plėtra“, į kurį įtraukti 7 nauji partneriai; Lietuvos dailės muziejus įgyvendino
projektą „Eksponatų skaitmeninimo ir sklaidos srityje dirbančių muziejininkų gebėjimų
ugdymas – 2010“, kuris apjungė daugumą Lietuvos muziejų.
2010 m. pradėtas vykdyti jau minėtas, su kultūros paveldo skaitmeninimo veikla
susijęs, už ES Struktūrinės paramos lėšas įgyvendinamas projektas „Lietuvos integralios
muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas nacionaliniuose ir respublikiniuose
muziejuose“. Lietuvos dailės muziejus, kuriam Kultūros ministro įsakymu buvo pavesta
vykdyti šį projektą, 2010 m. kovo 18 d. pasirašė sutartį su Informacinės visuomenės plėtros
komitetu ir VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“, pagal kurią skirta apie 7000 tūkst. litų.
LIMIS paskirtis į bendrą informacijos sistemą sujungti Lietuvos muziejų duomenų
bazes, užtikrinti LIMIS elektroninio katalogo palaikymą ir vystymą, įdiegti priemones
muziejų eksponatų skaitmeninimui ir visateksčių muziejų duomenų bazių kūrimui, užtikrinti
informacijos apie Lietuvos muziejų eksponatus paiešką. Šis projektas svarbus visai muziejų
bendruomenei, nes leis automatizuoti muziejų eksponatų apskaitą, palengvins kasdienį
rinkinių saugotojų darbą, į bendrą informacijos sistemą sutelks duomenis apie Lietuvos
muziejuose saugomas vertybes, leis teikti daugiau elektroninių paslaugų muziejų lankytojams.
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Pirmajame projekto etape, kuris truks nuo 2010 m. iki 2012 m. pabaigos, LIMIS numatoma
įdiegti 19-oje muziejų (4 nacionaliniuose ir 15 respublikinių).
Vykdant LIMIS projektą 2010 m. buvo patvirtinti LIMIS sistemos nuostatai (Žin.,
2010, Nr. 29-1371), su Vidaus reikalų ministerija suderinti LIMIS duomenų saugos nuostatai, o
bendradarbiaujant su Lietuvos muziejais, parengti 4 tezaurai, 20 klasifikatorių, pradėti rengti
Personalijų ir Raktažodžių žodynai.
Leidyba ir literatūros sklaida. 2010 m. vykdant priemonę „Užtikrinti lietuvių kalba
kuriamos grožinės literatūros bei kitų Lietuvos kultūrai reikšmingų knygų leidybos projektų
įgyvendinimą“, dalinis finansavimas skirtas 93 leidybos projektams. Jiems skirta suma 910
tūkst. Lt.
2010 m. pradėta rengtis Lietuvos pristatymui tarptautinėje Bolonijos vaikų knygų
mugėje, kurioje 2011 m. Lietuva dalyvauja garbės viešnios teisėmis. Šiam projektui „Lietuvos
dalyvavimas Bolonijos knygų mugėje 2010-2011 m.“ - skirta 506 tūkst. Lt.
Vienam reikšmingiausių, kasmet vykstančių renginių „Tarptautinė Vilniaus knygų
mugė“, Kultūros ministerija skyrė 155 tūkst. Lt.
Kultūros ministerija taip pat skyrė finansavimą pasirengimui dalyvauti 25-ojoje
tarptautinėje Jeruzalės knygų mugėje 2011 m.
Visuomenės informavimo politika. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pakeitimus,
2010 m. Kultūros ministerija parengė Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi
darančiosios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas),
kuris buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr.
1121. Apraše nustatyta viešosios informacijos vertinimo bei priskyrimo neigiamą poveikį
nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos kategorijai procedūra, tokios
informacijos žymėjimo bei skleidimo reikalavimai, atsižvelgiant į informacijos skleidimo
būdą. 2010 m. Lietuva prisijungė prie Visos Europos žaidimų informacijos (angl. PanEuropean Game Information, PEGI) organizacijos, kuri siekia užtikrinti vieningą Europos
kompiuterinių žaidimų žymėjimo nurodant amžiaus cenzą pagal žaidime esantį turinį sistemą.
Amžiaus vertinimo sistema padeda vartotojams (ypač tėvams) apsispręsti, ar pirkti konkretų
kompiuterinį žaidimą. PEGI sistema naudojama ir pripažįstama visoje Europoje, ją ypač
remia Europos Komisija.
2010 m. Lietuvos Respublikos Seime buvo priimti Lietuvos Respublikos visuomenės
informavimo įstatymo pakeitimai, kuriuos rengė Kultūros ministerija. Šiais įstatymo
pakeitimais buvo perkeltos Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatos bei
sukurtas naujas pagrindas teikti audiovizualines žiniasklaidos paslaugas, sukuriant
audioviaualinės žiniasklaidos sektoriui palankesnes bei aiškesnes sąlygas jų verslui.
Įgyvendindama Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 2, 22, 24,
27, 271, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2010, Nr. 123-6262) (toliau
– Įstatymas) 5 straipsnio nuostatas, Kultūros ministerija parengė Valstybės finansinės
paramos skyrimo laikraščių ir žurnalų leidėjams jų patirtoms laikraščių ir žurnalų pristatymo
prenumeratoriams kaimo gyvenamosiose vietovėse išlaidoms iš dalies atlyginti tvarkos
aprašą. Pagal šią tvarką leidėjams yra kompensuojamos jų patirtos išlaidos laikraščių ir
žurnalų pristatymui prenumeratoriams kaimo gyvenamosiose vietovėse. Valstybės finansinę
paramą leidėjams skirsto Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas pagal leidėjų pateiktas
paraiškas, o 2010 m. tinkamai bei laiku koordinuoti administravimo veiksmai bei sprendimai
leido paskirstyti minėtiems tikslams apie 1 mln. litų.
2010 m. Kultūros ministerija taip pat parengė Nacionalinių transliuotojų informacinės
sklaidos programą (toliau – Programa), kuri buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1302 bei ją sėkmingai užtikrino jos
įgyvendinimą. Šia Programa siekiama užtikrinti kuo platesnę informacinę sklaidą užsienio
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valstybėse, skleisti informaciją apie Lietuvą, jos kultūrą, puoselėti lietuvių kalbą, išlaikyti
glaudžius ryšius su užsienyje gyvenančiais lietuviais. Kultūros ministerija koordinavo
Programos įgyvendinimą, Programos vykdytoju buvo numatytas Lietuvos nacionalinis radijas
ir televizija. Įgyvendinant šią Programą, užsienyje gyvenantiems lietuviams buvo
transliuojama televizijos programą „LTV World“, o Programos įgyvendinimui buvo skirta 1,8
mln. litų.
Įgyvendinant programą daugumas kriterijų buvo pasiekti, arba beveik pasiekti pagal
numatytą planą. Produkto lygmens kriterijus „Suskaitmenintų dokumentų puslapių skaičius
(tūkst.)“ (kodas - P-02-003-01-01-05), įvykdytas 156,6 proc. (planuota – 645 tūkst.,
įgyvendinta - 1010,2 tūkst. ), tam įtakos turėjo pradėtas įgyvendinti Lietuvos nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos projektas, kuriam skirtos Europos Sąjungos struktūrinės
paramos lėšos. Projekte pradėjo dalyvauti 9 naujos institucijos. Produkto kriterijus
„Viešosioms bibliotekoms nemokamai perduotų finansuotų grožinės literatūros ir kitų
Lietuvos kultūrai reikšmingų leidinių egzempliorių skaičius“ (kodas - R-02-003-02-01)
įgyvendintas 393,3 (planuota – 12000 egz., įvykdyta – 47193 egz.). Šio rodiklio įvykdymas
ženkliai padidėjo, nes jis apima ir Kultūros rėmimo fondo dalinai paremtų leidybos projektų
vykdytojų įsipareigojimus, nemokamai perduoti bibliotekoms nustatytą leidinių egzempliorių
skaičių.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Vertinimo
kriterijaus kodas

R-02-003-01-01
R-02-003-01-02
R-02-003-01-03
R-02-003-01-04

P-02-003-01-01-01
P-02-003-01-01-02

P-02-003-01-01-03
P-02-003-01-01-04
P-02-003-01-01-05

R-02-003-02-01

Vertinimo kriterijus

Rezultato:
1-ajam programos tikslui
1. Viešųjų bibliotekų lankytojų skaičius (tūkst.)
2. Virtualių apsilankymų bibliotekose skaičius
(tūkst.)
3. Sukaupta dokumentų viešosiose bibliotekose
(dokumentų vnt. 1000 gyventojų)
4. Kompiuterizuotų viešųjų bibliotekų dalis
proc.
Produkto:
1-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Įsigytų naujų dokumentų viešosiose
bibliotekose skaičius (dokumentų vnt. 1000
gyventojų)
2. Centralizuotai prenumeruojamų duomenų
bazių skaičius
3. Lankytojams skirtų kompiuterizuotų darbo
vietų su prieiga prie interneto skaičius viešosiose
bibliotekose
4. Apmokytų bibliotekininkų skaičius
5. Suskaitmenintų dokumentų puslapių skaičius
(tūkst.)
Rezultato:
2-ajam programos tikslui
1. Viešosioms bibliotekoms nemokamai
perduotų finansuotų grožinės literatūros ir kitų
Lietuvos kultūrai reikšmingų leidinių
egzempliorių skaičius
Produkto:
2-ojo programos tikslo:

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

10600

11084,4

104,6

4000

3717

92,9

6110

5912,4

96,8

82

89

108,5

26

28

107,7

5

5

100,0

5870
2000

5696
2500

97,0
125,0

645

1010,2

156,6

12000

47193

393,3
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1-ajam uždaviniui
1. Dalinai finansuotų grožinės literatūros ir kitų
Lietuvos kultūrai reikšmingų knygų pavadinimų
skaičius
P-02-003-02-01-01
P-02-003-02-02-01

P-02-003-02-03-01

R-02-003-03-01

P-02-003-03-01-01
P-02-003-03-01-02
P-02-003-03-01-03
P-02-003-03-01-04

2-ajam uždaviniui
1. Lietuvių literatūros sklaidos projektų skaičius
3-ajam uždaviniui
1. Įgyvendintų skaitymo skatinimo projektų
skaičius
Rezultato:
3-ajam programos tikslui
1. Apdoroti ir viešai paskelbti duomenys apie
laikraščius ir žurnalus (proc.) taip pat apie
informacinės visuomenės informavimo
priemones (vnt.)
Produkto:
3-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Apdorotų ir viešai paskelbtų duomenų apie
naujus laikraščius, žurnalus pateikusius
duomenis, skaičius (proc.)
2. Surengtų seminarų ir konferencijų skaičius
3. Parengtų teisės aktų skaičius
4. Įteiktų premijų skaičius

93

93

100,0

2

2

100,0

0

0

─

55 / 250

52,51/250

95,47/100

55
0
2
3

55
0
3
4

100
─
150
133,3

PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos
1.3. specialiųjų programų lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
19163,0

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

19160,0

100,0

19163,0
19163,0

19160,0
19160,0

100,0
100,0

–
–

–
–

–
–

–

–

–

3 STRATEGINIS TIKSLAS
Siekdama strateginio tikslo Nr. 3 „Užtikrinti tautinių mažumų integracijos į
Lietuvos visuomenę proceso tęstinumą, tautinių santykių šalyje darną“, Kultūros
ministerija sudarė sąlygas tautinių mažumų atstovams dalyvauti integraciniame procese,
sudarė sąlygas tautinių mažumų tapatumo išsaugojimui, vykdė priemones, kuriomis buvo
skatinama įvairių tautinių grupių tarpusavio pasitikėjimas bei pagarba. Strateginio tikslo
efekto kriterijus – „Visuomenės teigiamo požiūrio į tautines mažumas ir kitas tautines grupes
didėjimas (proc.)“ pasiektas 100 proc. (planuota – 1 proc., įvykdyta – 1 proc.). Siekiant šio
strateginio tikslo Kultūros ministerija įgyvendino programą „Tautinių mažumų integracija į
Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą“ (kodas – 03 001).
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PROGRAMA „TAUTINIŲ MAŽUMŲ INTEGRACIJA Į LIETUVOS VISUOMENĘ,
IŠSAUGANT JŲ TAPATUMĄ“ (KODAS – 03 001)
Šios programos įgyvendinimui numatyti trys tikslai: „Siekti tautinių mažumų
integracijos“ (kodas – 03 001 01), „Išsaugoti tautinių mažumų tapatumą“ (kodas – 03 001 02),
„Užtikrinti tautinių santykių darną“ (kodas – 03 001 03).
Nuo 2010 m. sausio 1 d., reorganizavus Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą, jo
funkcijos, susijusios su tautinių mažumų politikos formavimu ir įgyvendinimu bei jos
koordinavimu, deleguotos Kultūros ministerijai.
Siekiant šio strateginio tikslo 2010 m. tautinių mažumų politikos teisinio
reglamentavimo srityje parengta bei teiktos pastabos 8 teisės aktų projektams.
Kultūros ministerija vykdydama tautinių mažumų politikos koordinavimo funkciją
nuolat palaikė ryšius su nevyriausybinėmis tautinių mažumų organizacijomis, taip pat
organizacijomis, ginančiomis žmogaus teises. Atskirais klausimais buvo koordinuojami
klausimai su institucijomis dėl Tautinių mažumų įstatymo projekto, kitų teisės aktų projektų
nuostatų.
Atliekant tarptautinių įsipareigojimų vykdymą Kultūros ministerija organizavo
Europos komisijos kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI) atstovų vizitą Lietuvoje. Darbo
vizito metu ECRI atstovai susitiko su įvairių valstybinių bei nevyriausybinių organizacijų
atstovais. Remiantis susitikimų metu surinkta informacija, išanalizavus Lietuvos Respublikos
teisės aktus, reglamentuojančius žmogaus teisių apsaugą, bus parengta ECRI Ketvirtoji
ataskaita apie Lietuvos Respubliką.
Vykdant programos Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę išsaugant jų
tapatumą Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centre vyksta nuolatinis mokymo
procesas, etnomuzikavimo mokosi daugiau nei 60 įvairių tautybių vaikų. 2010 m. buvo
surengti 5 seminarai, susiję su tapatumo išsaugojimo veikla. 2010 m. birželio 22-30 d. įvyko
X-oji tarptautinė etnomuzikavimo ir liaudies amatų vasaros stovykla „Tradicija“ (150
dalyvių). Per 2010 m. surengtos folkloro ekspedicijos ir pavienės išvykos į tautinių mažumų
gyvenamas Lietuvos vietoves. Skaitmeniniu būdu įrašyti lenkų, sentikių, baltarusių, romų,
armėnų tradicinis dainavimas bei papročiai. Sukaupta medžiaga tvarkoma naudojant
mokslinius folkloro archyvavimo metodus.
Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras kasmet organizuoja
tarptautinį folkloro festivalį „Pokrovskije kolokola“. Šiais metais festivalis vyko rugsėjo 1927 d. Vilniuje. 2010 m. sausio mėnesį Vilniuje įvyko tradicinis tarptautinis Kalėdinis
festivalis. Kultūros ministerijos remiami Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos
centro kolektyvai „Arinuška“, „Traikotka“, „Jurai“ nuolat koncertuoja Vilniuje vykstančiuose
kultūriniuose renginiuose, taip pat reprezentuoja Lietuvos tautinių mažumų folklorą Rusijoje,
Lenkijoje, Baltarusijoje, Maltoje ir kt. 2010 m. surengta daugiau nei 50 koncertų dalyvaujant
tautinių mažumų folkloro kolektyvams.
VšĮ Romų visuomenės centras teikė romų tautinės mažumos švietimo, kultūros
puoselėjimo ir integracijos skatinimo paslaugas: organizavo romų vaikų užimtumą, užtikrino
kompiuterinės klasės (10 kompiuterių) veiklą, organizavo per 100 pedagoginių-psichologinių
motyvacijos skatinimo užsiėmimų. Vykdant kultūrinį bendradarbiavimą ir integraciją
skatinančius renginius 2010 m. buvo organizuojamos įvairios veiklos, skatinančios romų
kultūros ir tradicijų puoselėjimą bei sklaidą: 2010 m. buvo organizuota 16 koncertų. Buvo
rengiami seminarai, akcijos bei diskusijos antidiskriminaciniais klausimais. Su kitais
socialiniais partneriais buvo organizuojama popamokinė veikla 120 romų vaikų ir paauglių.
Informaciniame centre buvo sudarytos galimybės romų bendruomenės atstovams nemokamai
naudotis interneto ryšiu, kompiuteriniais tinklais. Suteikta 360 konsultacijų kompiuterinio
raštingumo klausimais, užtikrinta romų dainų ir šokių kolektyvo ,,Roma de drom“ veikla,
organizuota 10 renginių, supažindinančių visuomenę su romų kultūra.
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VŠĮ Tautinių bendrijų namai surengė 56 renginius, 10 parodų, 1 festivalį siekiant
išsaugoti tautinį tapatumą bei supažindinti visuomenę su įvairiomis kultūromis. Vykdant
tautinių mažumų politikos darnos priemones buvo surengta 80 seminarų ar konsultacijų
tautinių mažumų atstovams, taip pat parengti 4 informaciniai biuleteniai, kurie platinami
nemokamai. Tautinių bendrijų namų patalpose vyko įvairūs susitikimai su užsienio svečiais,
buvo diskutuojama žmogaus teisių klausimais.
VŠĮ Kauno įvairių tautų kultūrų centras rengia įvairias parodas, koncertus, bei teikia
informaciją tautinių mažumų bendrijoms bei jų atstovams. 2010 m. tautinėms mažumoms
buvo surengta: koncertų – 24, parodų – 14, seminarų apie tapatumą – 3 ir kitų renginių
(susitikimai, paskaitos, poezijos vakarai, knygų pristatymai ir pan.) – 24, iš viso - 65
renginiai.
2010 m. Kultūros ministerijai perėmus reorganizuoto Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento prie LRV funkcijas, turėjo būti tęsiamas Nacionalinės antidiskriminacinės
2009–2011 metų programos priemonių pagal Tautinių mažumų reikalų skyriaus kompetenciją
vykdymas. Taip pat 2010 m. buvo planuota dalyvauti vykdant atskiras priemones Ilgalaikėje
pilietinio ir tautinio ugdymo programoje, Nacionalinėje darnaus vystymosi švietimo 20072015 metų programoje, tačiau 2010 m. dėl lėšų stokos šių programų priemonės nebuvo
vykdomos.
Vykdant programą 2010 m. lyginant su 2009 m. finansavimas tautinių mažumų
reikalams ženkliai sumažėjo. Tačiau daugumą rezultatų pavyko įgyvendinti, o kai kurie
gerokai viršijo planuotus rezultatus. Rezultato kriterijus „Švietimo tautinių mažumų
klausimais projektų auditorijos didėjimas (proc.)“ (kodas - R-03-001-03-01) įgyvendintas 200
proc. (planuota 1 proc., įvykdyta 2 proc.). Produkto lygmes kriterijus „Romų kultūros
sklaidos renginių skaičius“ (kodas - P-03-001-01-01-01) įgyvendintas 333,33 proc. (planuota
– 3, įgyvendinta – 10). Šio rodiklio kaitai, turėjo reikšmės įvykdytų viešųjų pirkimų rezultatai,
tiekėjams pasiūlius ženkliai mažesnę paslaugų kainą, atsirado galimybė surengti daugiau
renginių. Tokiu būdu renginiuose apsilankė didesnis dalyvių skaičius, o sutaupytos lėšos
papildomai skirtos antidiskriminacinių priemonių vykdymui. Produkto kriterijus
„Antidiskriminacinių seminarų, mokymų, konferencijų skaičius“ įgyvendintas 1000 proc.
(planuota – 0, įgyvendinta – 10).
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Vertinimo
kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijus

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

95/500

100/500

105,26/100,00

150

150

100,00

1

2

200,00

3

10

333,33

10

19

190,00

Rezultato:
1-ajam programos tikslui

R-03-001-01-01

R-03-001-02-01

R-03-001-03-01

P-03-001-01-01-01
P-03-001-01-01-02

1. Romų integracijos į Lietuvos visuomenę
2008–2010 metų programos priemonėse
dalyvaujančių asmenų skaičius
(vaikų/suaugusiųjų)
2-ajam programos tikslui
1. Tautinių mažumų kultūros paveldo ir
tradicijų sklaidos renginių skaičius
3-ajam programos tikslui
1. Švietimo tautinių mažumų klausimais
projektų auditorijos didėjimas (proc.)
Produkto:
1-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Romų kultūros sklaidos renginių skaičius
2. Romų, NVO vadovų, dalyvavusių lyderių
mokymuose, skaičius
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2-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui

P-03-001-02-01-01

P-03-001-03-01-01
P-03-001-03-01-02

1. Tautinių mažumų paveldo ir tradicijų
puoselėjimo bei populiarinimo projektų
dalyvių skaičius
3-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Antidiskriminacinių seminarų, mokymų,
konferencijų skaičius
2. Informacijos apie Lietuvos tautinių
santykių politiką sklaidos projektų skaičius

2500

3900

156,00

0

10

1000,00

1

1

100,00

PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės paramos
lėšos
1.3. specialiųjų programų lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai, tūkst.
litų
629,0

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

626,9

99,7

629,0

626,9

99,7

629,0

626,9

99,7

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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4 STRATEGINIS TIKSLAS
Siekiant strateginio tikslo Nr. 04 „Sudaryti infrastruktūrines ir finansines sąlygas
geros kokybės kultūros paslaugų plėtrai, meno ir kultūros iniciatyvų įvairovės
skatinimui“, Kultūros ministerija vykdė investicinius kultūros srities projektus, užtikrino
biudžetinį ir programinį finansavimą kultūros įstaigoms, sudarė sąlygas vystyti kokybiškas
kultūros paslaugas. Efekto kriterijus šiam tikslui pasiekti – „Kultūros srities investicinių
projektų įgyvendinimas (proc.)“ pasiektas 99,23 proc. (planuota – 52,2 proc., įgyvendinta
51,8 proc.). Kriterijus parodo kultūros srities infrastruktūros modernizavimo eigą.
Siekiant šio strateginio tikslo Kultūros ministerija įgyvendino tris programas:
„Lietuvos kultūros infrastruktūros plėtra bei kultūros politikos įgyvendinimo
administravimas“ (kodas – 04 001), „Kultūros rėmimo fondas“ (kodas – 04 002), Specialioji
kultūros paslaugų teikimo programa (kodas – 04 081).
PROGRAMA. „LIETUVOS KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA BEI
KULTŪROS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS“
(KODAS – 04 001)
Šios programos įgyvendinimui numatyti tikslai: „Modernizuoti kultūros įstaigų
infrastruktūrą“ (kodas – 04 001 01), Užtikrinti Kultūros ministerijos veiklos organizavimą ir
jai pavaldžių įstaigų priežiūrą (kodas – 04 001 02), „Kelti kultūros darbuotojų kvalifikaciją“
(kodas – 04 001 03).
Kultūros infrastruktūros plėtra. 2010 m. baigti įgyvendinti 6 investiciniai projektai:
Juozo Miltinio dramos teatro pastato rekonstravimas, Akmenės rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos rekonstravimas, Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios bibliotekos pastato
rekonstravimas, Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato rekonstravimas,
Kernavės archeologijos ir istorijos muziejaus pastato rekonstravimas, užbaigtas Lietuvos
liaudies
buities muziejaus miestelio kompleksas, „Valstybės ir savivaldybių profesionalių
teatrų scenos apšvietimo ir garso įrangos modernizavimo 2008-2010 metų programa“.
2010 m „Bibliotekų infrastruktūros plėtros programos“ įgyvendinimui panaudota 15
118 tūkst. Lt Lėšos skirtos 18 objektų rekonstravimui. Kultūros ministerija investicijų
projektui „Bibliotekų kompiuterizavimas“ skyrė 500 tūkst. Lt, kurio dėka 179 kaimo
viešosiose bibliotekose įrengti vietiniai kompiuterių tinklai ir vieša interneto prieiga, 185
viešosiose bibliotekose įdiegtas spartus interneto ryšys. Šie rezultatai pasiekti panaudojant
valstybės biudžeto lėšas ir Bilo ir Melindos Geitsų fondo dotacijos dalį, kuri siekė 2 480 tūkst.
Lt.
Įgyvendinat „Muziejų infrastruktūros plėtros programą“ panaudota 33 203 tūkst. Lt,
lėšos skirtos 16 muziejų rekonstravimui.
Įgyvendinat programą „Kultūros centrų infrastruktūros plėtra“ skirta 15 007 tūkst. Lt,
30 objektų rekonstravimui bei modernizavimui.
2010 m. įgyvendinat programą Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimui skirta
17 164 tūkst. Lt. Lėšos panaudotos 7 kultūros įstaigų rekonstravimui bei ilgalaikio turto
įsigijimui.
Kultūros valdymo sistemos tobulinimas. Kultūros ministerija siekdama efektyvios
ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos, numato atlikti struktūrines reformas, parengti bei
įdiegti optimizuotą ministerijos ir jai pavaldžių kultūros įstaigų veiklos modelį. 2010 m.
pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas
„Kultūros ministerijos veiklos analizė ir optimizavimas“.

32

Įgyvendinant programą rezultato kriterijus „Užbaigtų investicinių projektų skaičius“
(kodas - R-04-001-01-01), įvykdytas 300 proc. 2010 m. planuota užbaigti 2 investicinius
projektus, nes valstybės lėšos planuotos pavaldžioms įstaigoms, tačiau 2010 m. eigoje
prisidėjo specialios tikslinės dotacijos savivaldybių įstaigoms, kurių asignavimų valdytoja
tapo Kultūros ministerija, todėl 2010 m. užbaigti 6 investiciniai projektai.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Vertinimo
kriterijaus kodas

R-04-001-01-01

P-04-001-01-01-01
R-04-001-02-01

P-04-001-02-01-01
P-04-001-02-01-02
P-04-001-02-01-03
P-04-001-02-01-04

R-04-001-03-01

P-04-001-03-01-01

Vertinimo kriterijus

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

2

6

300

98

96

97,96

2887

2007

69,52

37
15

44
12

118,92
80,00

12
0

19
0

158,33
−

3000

2898

96,60

90

93

103,33

Rezultato:
1-ajam programos tikslui
1. Užbaigtų investicinių projektų skaičius
Produkto:
1-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Valstybės investicijų programos projektų skaičius
Rezultato:
2-ajam programos tikslui
1. Kultūros ministerijos įregistruotų vykdyti sutarčių
skaičius
Produkto:
2-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Įjungtų į NAVISION sistemą įstaigų skaičius
2. Auditų skaičius
3. Vykdomų tarpinstitucinių programų, kurias
koordinuoja Kultūros ministerija, skaičius
4. Kultūros srities tyrimų skaičius
Rezultato:
3-iajam programos tikslui
1. Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centre
pasitobulinusių darbuotojų skaičius
Produkto:
3-iojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. LKDTC surengtų kursų, seminarų, projektų
skaičius

*Šio vertinimo kriterijaus metinio plano reikšmių ir įvykdytų reikšmių palyginimas yra sąlyginis, nes 2011 m. buvo
patikslinta kriterijaus skaičiavimo metodika.

PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės paramos

Patvirtinti (patikslinti)
asignavimai, tūkst. litų

Panaudoti asignavimai,
tūkst. litų

73250,0

73105,8

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
99,8

73250,0

73105,8

99,8

73250,0

73105,8

99,8

–

–

–
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lėšos
1.3. specialiųjų programų lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai

–

–

–

–

–

–

PROGRAMA „KULTŪROS RĖMIMO FONDAS“ (KODAS – 04 002)
Šios programos tikslas – „Užtikrinti kultūros ir meno projektų įgyvendinimą“ (kodas –
04 002 01).
2010 m. Kultūros rėmimo fondui buvo pateiktos 2825 paraiškos kultūros ir meno
projektams remti. Dalinai paremti 1364 projektai, kurių finansavimui skirta 19 973 tūkst. Lt.
Šis skaičius sudaro 48,28 proc. nuo visų pateiktų paraiškų. 2010 m. daugiausia lėšų buvo
skirta muzikos, kino, literatūros, teatro, kultūros paveldo, dailės, mėgėjų meno sričių
projektams finansuoti.
2010 m. daugiausiai buvo paremta projektų, kuriems skirtas finansavimas iki 10 tūkst.
Lt., tai sudarė 43,5 proc. fondo lėšų. Projektai, kuriems skirtas finansavimas tarp 10 ir 50
tūkst. sudarė 54,5 proc. lėšų. Parama virš 50 tūkst. Lt. skirta tik keliems projektams, kurių
suma sudarė 2 proc. skiriamų lėšų nuo finansuojamų projektų skaičiaus. Kadangi buvo
paremta daugiau projektų, kurių įgyvendinimui skirta iki 10 tūkst. Lt., tai turėjo reikšmės
produkto kriterijaus „Finansuotų projektų skaičius“ (kodas - P-04-002-01-01-01) įvykdymui,
t. y 136,40 proc. (planas - 1000, įvykdyta – 1364).
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Vertinimo
kriterijaus kodas

R-04-002-01-01

P-04-002-01-01-01

Vertinimo kriterijus

Įvykdymas,
procentais

Metinis
planas

Įvykdyta

47,5

48,28

101,64

1000

1364

136,40

Rezultato:
1-ajam programos tikslui
1. Finansuota projektų nuo pateiktų paraiškų
(proc.)
Produkto:
1-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Finansuotų projektų skaičius

PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės paramos
lėšos
1.3. specialiųjų programų lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai

Patvirtinti (patikslinti)
asignavimai, tūkst. litų

Panaudoti
asignavimai, tūkst. litų

19714,0

19678,9

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
99,8

19714,0

19678,9

99,8

19714,0

19678,9

99,8

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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PROGRAMA „SPECIALIOJI KULTŪROS PASLAUGŲ
TEIKIMO PROGRAMA“ (KODAS – 04 081)
Kultūros ministerijos pavaldžios įstaigos 2010 m. suteikė mokamų kultūros paslaugų
už 27 088 tūkst. Lt.
Rezultato kriterijaus „Pajamų už suteiktas paslaugas didėjimas per metus (proc.)“
(kodas - R-04-081-01-01) faktinė 2010 m. reikšmė palyginti su planu buvo net 500 proc.
didesnė. Tokį rezultatą lėmė 2010 m. viduryje Kultūros ministerijos pavaldumui perduotos
atitinkamos srities įstaigos, anksčiau buvusios apskričių viršininkų administracijų pavaldume.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Vertinimo
kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijus

Metinis
planas

Įvykdyta*

Įvykdymas,
procentais

4,2

21,0

500,00

22386

27088,2

121,01

Rezultato:

R-04-081-01-01

P-04-081-01-01-01

1-ajam programos tikslui
1. Pajamų už suteiktas paslaugas didėjimas per metus
(proc.)
Produkto:
1-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Planuojama suteikti mokamų kultūros paslaugų
(tūkst. Lt.)

*Į faktinį vykdymą yra įskaitytos ir įstaigų, kurios 2010 m. buvo pervestos į Kultūros ministerijos pavaldumą, pajamų už
suteiktas paslaugas rodiklių reikšmės.

PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės paramos
lėšos
1.3. specialiųjų programų lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai

35074,2

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
27088,2

Asignavimų
panaudojimas,
procentais
77,2

35074,2

27088,2

77,2

–

–

–

–

–

–

35074,2

27088,2

77,2

–

–

–

Patvirtinti (patikslinti)
asignavimai, tūkst. litų
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III. TARPINSTITUCINIŲ VEIKLOS PLANŲ ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
SKAITYMO SKATINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Skaitymo skatinimo programa (toliau - programa) patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1200. Programa įgyvendinama 2006–2011
metais. Šios Programos vykdytojai – Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija,
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
2010 m. dėl ženkliai sumažėjusių programos asignavimų, vykdytos šios programos
priemonės: „2.1. Organizuoti mokymą skaitymo skatinimo projektų rengėjams ir vykdytojams
– supažindinti juos su geros praktikos pavyzdžiais“, „5.1. Sukurti ir nuolat plėtoti šviečiamąją
interneto svetainę, pristatančią skaitymo skatinimo iniciatyvas ir projektus“, „5.3. Kasmet
rengti geriausių metų knygų suaugusiesiems ir vaikams rinkimo akcijas“, „5.5. Kasmet skirti
100 minimalių gyvenimo lygių dydžio vaikų literatūros premiją už vaikų literatūros ir
skaitymo populiarinimą“.
Mokymai „Paauglių aptarnavimo bibliotekoje ypatumai“ surengti penkiose Lietuvos
apskrityse. Seminaruose iš viso dalyvavo 347 pedagogai, viešųjų ir mokyklų bibliotekų
darbuotojai.
Skaitymo skatinimo programos interneto tinklalapį 2010 m. aplankė 361 548
lankytojai, o nuo 2007 m. spalio mėn. – 1 208 029.
Kasmet vykdoma „Metų knygos rinkimų akcija“ jau tapo svarbiu tradiciniu Lietuvos
kultūros įvykiu. Akcijos tikslas - skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių
literatūra, kelti mūsų visuomenėje skaitymo prestižą. Akcijos idėja - pristatyti geriausius
praeitais metais išleistus lietuvių literatūros kūrinius trijose - vaikų, paauglių ir suaugusiųjų knygų kategorijose. 2010 m. balsavo rekordinis skaičius skaitytojų – daugiau negu 18
tūkstančių.
2010 m. Švietimo ir mokslo ministerija skyrė kasmetinę vaikų literatūros premiją už
vaikų literatūros ir skaitymo populiarinimą.
ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Tikslo, uždavinio ir priemonės
pavadinimas

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

Priemonę
įgyvendinanti
institucija

2. Uždavinys: gerinti kultūros ir švietimo darbuotojų gebėjimus skatinti visuomenę skaityti
2.1. Organizuoti mokymą skaitymo
skatinimo projektų rengėjams ir
vykdytojams – supažindinti juos su
geros praktikos pavyzdžiais

15

15

100

Kultūros ministerija

2.2. Skatinti leidyklas, autorius,
švietimo ir kultūros įstaigas rengti
skaitymo skatinimo informacinę ir
metodinę medžiagą tėvams,
pedagogams ir studentams

20

0

0

Švietimo ir mokslo
ministerija

20

0

0

Kultūros ministerija

2.3. Įtraukti skaitymo skatinimo
temas į mokytojų, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo, socialinių
pedagogų, bibliotekininkų
kvalifikacijos tobulinimo programas

10

0

0

Švietimo ir mokslo
ministerija

10

0

0

Kultūros ministerija
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3. Uždavinys: stiprinti institucijų ir įvairių dalykų pedagogų ryšius, plėtoti įvairių sektorių partnerystę skaitymo
skatinimo srityje
3.1. Kultūros ministro įsakymu
patvirtinti kasmet rengiamo skaitymo
skatinimo projektų konkurso
nuostatus, šio konkurso būdu remti
bendrus kultūros, meno ir švietimo,
socialinės apsaugos, sveikatos
priežiūros įstaigų bei organizacijų,
taip pat visuomenės informavimo
priemonių skaitymo skatinimo
projektus

300

0

0

Kultūros ministerija

4. Uždavinys: sukurti ir įdiegti skaitymo įgūdžių, masto, kryptingumo ir poreikių stebėsenos sistemą
4.1. Parengti 6–10 metų vaikų
skaitymo įgūdžių vertinimo testus

60

0

0

Švietimo ir mokslo
ministerija

5. Uždavinys: propaguoti skaitymą, kelti jo prestižą visuomenėje
5.1.Sukurti ir nuolat plėtoti
šviečiamąją interneto svetainę,
pristatančią skaitymo skatinimo
iniciatyvas ir projektus

10

10

100

Kultūros ministerija

5.3. Kasmet rengti geriausių metų
knygų suaugusiesiems ir vaikams
rinkimo akcijas

20

20

100

Kultūros ministerija

5.4. Skirti 3 kasmetines premijas už
nuopelnus skatinant skaitymą

15

0

0

Kultūros ministerija

5.5. Kasmet skirti 100 minimalių
gyvenimo lygių dydžio vaikų
literatūros premiją už vaikų
literatūros ir skaitymo populiarinimą

12,5

12,5

100

Švietimo ir mokslo
ministerija

Iš viso asignavimų planui

492,5

57,5

11,68

1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas:

492,5

57,5

11,68

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

492,5

57,5

11,68

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:

1.2. ES ir kitos tarptautinės paramos
lėšos
1.3. specialiųjų programų lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai

.
NACIONALINĖS PROGRAMOS
„VILNIUS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2009“
2010 M. ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
2008-2010 m. nacionalinė programa „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ (toliau
- Programa) patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimu Nr.
150.
Programos 2010 m. įgyvendinimo rezultatai nurodomi pagal institucijų ir įstaigų,
atsakingų už Programos įgyvendinimo priemonių vykdymą, pateiktą informaciją. Pažymėtina,
kad dėl lėšų trūkumo 2010 m. pavyko įgyvendinti tik dalį Programoje numatytų priemonių.
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2010 m. Kultūros ministerija Programos priemonėms įgyvendinti gavo 100 tūkst. Lt,
nors Programoje buvo numatyta priemonėms, kurias turėjo vykdyti Kultūros ministerija, skirti
340 tūkst. Lt. Už šią sumą ministerija konkurso būdu iš dalies finansavo Panevėžio rajono
Ramygalos seniūnijos kultūros centro vykdytą projektą „Ramygala – Lietuvos kultūros
sostinė 2010“. Šiuo projektu siekta atskleisti Ramygalos kaip miesto kultūrinio išskirtinumo
bruožus. Projektas apjungė įvairius tradicinius ir naujus kultūros ir meno projektus (iš viso
įvyko 98 renginiai). Projekto renginiuose dalyvavo apie 2000 žmonių, apsilankė apie 21 500
žiūrovų. Projektas susilaukė didelio dėmesio regioninėje ir šalies spaudoje, televizijoje.
Vienas iš projektų susilaukė atgarsio BBC televizijoje.
2010 m. Kultūros ministerija dėl sumažintų biudžeto asignavimų neskyrė lėšų
priemonėms 1.3 „Organizuoti ir įgyvendinti Europos menų renginius ir 2010 metais parengti
auditorių ataskaitą“ ir 2.5 „Rengti ir įgyvendinti papildomus rinkodaros ir komunikacijos
projektus, siekiant įvertinti visuomenės aktyvumą dalyvaujant ir lankantis šios Programos
renginiuose, dalyvių savanoriškais pagrindais skaičių, visuomenės lojalumą šaliai, 2010
metais parengti ir išleisti visuomenės apklausos ir analizės rezultatų ataskaitą“. Tačiau 1.3
priemonė buvo vykdoma - remiantis Europos Komisijos reikalavimais 2010 m. vasario 28 d.
VšĮ „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ (toliau – VšĮ VEKS) Europos Komisijai
išsiuntė nepriklausomos audito įmonės UAB „Audifina“ atlikto Europos Komisijos iš dalies
finansuoto projektų ciklo „Europos menų mokykla“ audituotą finansinę ataskaitą. Šios audito
ataskaitos parengimui Vilniaus miesto savivaldybė VšĮ VEKS skyrė 25 tūkst. Lt (šią sumą
Vilniaus miesto savivaldybė skyrė pagal 3 priemonę).
2010 m. Vilniaus miesto savivaldybė Programos 3 priemonei įgyvendinti skyrė 1782,4
tūkst. Lt, daugiau nei numatyta programoje (numatyta – 1090 tūkst. Lt.). Vilniaus miesto
savivaldybė papildomai skyrė 471,391 tūkst. Lt VšĮ VEKS išlaikymui ir administravimui
(įstaigos darbuotojų darbo užmokestis, ryšių, pašto, komandiruočių paslaugos, kanceliarinės
sąnaudos, kompiuterizuotų darbo vietų techninė priežiūra, žiniasklaidos monitoringas,
reprezentacinės išlaidos, konsultacinės teisininko, audito, archyvavimo paslaugos, vizualinės
reklamos išmontavimas, sandėliavimas, išlaidos projektams, komunikacijai ir renginiams).
Vilniaus miesto savivaldybė 1311,009 tūkst. Lt 2010 m. skyrė VšĮ VEKS Vilniaus
miesto savivaldybės dotacijos skolai už 2009 m. grąžinti.
Švietimo ir mokslo ministerija dalyvavo organizuojant ir įgyvendinat Vilniaus dailės
akademijos Mokomojo korpuso Maironio g. 3, Vilniuje, rekonstrukciją. Vilniaus dailės
akademijoje atidarytas Dizaino inovacijų centras „Titanikas“ – studijų bazė, kurioje bus
rengiami kūrybinių industrijų specialistai. 2010 m. Programos priemonei 4.1.3 „Organizuoti ir
įgyvendinti Vilniaus dailės akademijos mokomojo korpuso Vilniuje, Maironio g. 3,
rekonstravimą“ valstybės biudžeto asignavimų nebuvo numatyta, tačiau Vilniaus dailės
akademijai minėtam investicijų projektui įgyvendinti 2008 m. buvo skirta 7000 tūkst. Lt,
2009 m. – 5000 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų. Šiam projektui įgyvendinti taip pat buvo
skirta 17 556,622 tūkst. Lt ES struktūrinių fondų lėšų, iš jų: 2009 m. – 16 638,747 tūkst. Lt,
2010 m. – 917,875 tūkst. Lt.
ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
Patvirtinti
Panaudoti
Asignavimų
Priemonę
(patikslinti)
asignavimai,
panaudojimas, įgyvendinanti
asignavimai, tūkst.
tūkst. litų
procentais
institucija
litų
I uždavinys: stiprinti kultūrinį ir pilietinį gyventojų aktyvumą kuriant šiuolaikinės europietiškos visuomenės
kultūrą, sudaryti sąlygas visiems tapti gyvos kultūros programos kūrėjais ir dalyviais, pritraukiant kuo daugiau
įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonių iš visos Lietuvos ir Europos
Tikslo, uždavinio ir priemonės
pavadinimas

1. Punktas: Įgyvendinti kultūros, meno ir visuomeninius projektus
1.1. Priemonė: organizuoti ir
100
100
įgyvendinti specialius renginius,
skirtus šios Programos atidarymui,

100

Kultūros
ministerija

38
pristatymui, uždarymui,
skatinančius dialogą su kitomis
Europos kultūros sostinėmis,
formuojančius visuomenėje naujų
tęstinių kultūros renginių tradicijas,
pastatyti daugiafunkcį laikiną statinį
– naujų technologijų informacinį
centrą „Magnetas“ ir 2010 metais
atlikti jo išmontavimo darbus
1.3. Priemonė: organizuoti ir
50
0
0
Kultūros
ministerija
įgyvendinti Europos menų renginius
ir 2010 metais parengti auditorių
ataskaitą
II uždavinys: didinti kultūros iniciatyvų indėlį į Vilniaus ir visos šalies turizmo augimą, investicijų trauką ir
ekonomikos plėtrą
2. Punktas: Įgyvendinti rinkodaros ir komunikacijos projektus
190
0
0
Kultūros
2.5. Priemonė: rengti ir įgyvendinti
ministerija
papildomus rinkodaros ir
komunikacijos projektus, siekiant
įvertinti visuomenės aktyvumą
dalyvaujant ir lankantis šios
Programos renginiuose, dalyvių
savanoriškais pagrindais skaičių,
visuomenės lojalumą šaliai, 2010
metais parengti ir išleisti
visuomenės apklausos ir analizės
rezultatų ataskaitą
III uždavinys: sudaryti administracines sąlygas įgyvendinti šio priedo 1 ir 2 punktų priemones
1090
1782,4
163,52
Vilniaus miesto
3. Priemonė: Užtikrinti tinkamą šios
Programos administravimą, rengti
savivaldybė
ataskaitas
IV uždavinys: skatinti kultūros infrastruktūros objektų plėtrą: juos renovuoti, pritaikyti neįgaliųjų poreikiams,
skatinti naują statybą, plėsti ir rekonstruoti Vilniaus miesto susisiekimo ir informacijos infrastruktūrą
4. Punktas: Įgyvendinti infrastruktūros objektų rekonstravimą ir naują statybą
4.1.3. Priemonė: organizuoti ir
0
917,875
−
Švietimo ir
įgyvendinti Vilniaus dailės
(ES lėšos)
mokslo
akademijos mokomojo korpuso
ministerija,
Vilniaus dailės
Vilniuje, Maironio g. 3,
akademija
rekonstravimą
Iš viso asignavimų planui
1430
2800,275
195,82
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės
340
1017,875
−
biudžetas:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
340
100
29,41
1.2. ES ir kitos tarptautinės paramos
−
917,875
−
lėšos – struktūrinių fondų
1.3. specialiųjų programų lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai – savivaldybės lėšos
1090
1782,4
163,52

ROMŲ INTEGRACIJOS Į LIETUVOS VISUOMENĘ 2008-2010 METŲ
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2008-2010 m. programa (toliau - Programa)
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 309;
paskelbta negaliojančia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 2 d. nutarimu Nr.
309.

39

Kultūros ministerija 2010 m. gegužės 18 d. raštu S1-224 pateikė Lietuvos Respublikos
Vyriausybei ataskaitą apie Programos įvykdymą. Šioje ataskaitoje pateikta apibendrinta
informacija apie visų institucijų, atsakingų už Programos priemonių įgyvendinimą, vykdytas
priemones 2008-2010 m. Pažymėtina, kad dėl lėšų trūkumo 2010 m. pavyko įgyvendinti tik
dalį Programoje numatytų priemonių; taip pat dalis institucijų priemones, už kurias buvo
atsakingos, vykdė, tačiau įgyvendinamos kitas programas ar neišskirdamos romų kaip atskiros
tikslinės grupės. Dėl šios priežasties šios institucijos negalėjo pateikti tikslios informacijos
apie panaudotus asignavimus.
2010 m. Kultūros ministerija, kaip pagrindinė Programos vykdytoja, Programos
priemonėms įgyvendinti gavo 180 tūkst. Lt, nors Programoje buvo numatyta priemonėms,
kurias turėjo vykdyti Kultūros ministerija viena ar su kitomis institucijomis, skirti 1 398 tūkst.
Lt (2008 metams Programos priemonėms, už kurias buvo atsakingas Tautinių mažumų ir
išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, buvo numatyta skirti 944
tūkst. litų asignavimus, 2009 m. - 1538 tūkst. Lt, faktiškai 2008 m. gauta – 365 tūkst. litų,
2009 m. - apie 400 tūkst. Lt). Už šią sumą ministerija viešųjų pirkimų būdu iš VšĮ Romų
visuomenės centro įsigijo romų tautinės mažumos švietimo, kultūros puoselėjimo ir
integracijos skatinimo paslaugas.
2010 m. VšĮ Romų visuomenės centras (toliau – Centras) teikė romų tautinės
mažumos švietimo, kultūros puoselėjimo ir integracijos skatinimo paslaugas:
1. Organizavo romų vaikų užimtumą:
- organizavo ir užtikrino kompiuterinės klasės (10 kompiuterių) veiklą;
- organizavo apie 100 pedagoginių-psichologinių motyvacijos skatinimo užsiėmimų;
- vykdė tarpkultūrinį bendradarbiavimą ir integraciją skatinančius renginius (16
koncertų, 3 parodas, 6 diskusijas);
- ugdė bendruomeninius gebėjimus, tuo tikslu surengė apie 20 akcijų, išvykų;
- organizavo priešmokyklinį ugdymą 5-7 metų romų vaikams penkis kartus per
savaitę;
- organizavo popamokinę veiklą 120 romų vaikų ir paauglių (veikė meno terapijos,
popierinės plastikos, šokių, muzikos ir dainavimo būreliai, vyko sporto užsiėmimai, judriųjų
žaidimų ir meninės gimnastikos sekcijos);
2. Organizavo suaugusių romų švietimą – vyko nuotolinio mokymo konsultacijos 15
romų, siekiančių vidurinio išsilavinimo;
- organizavo 1 renginį žmogaus teisių apsaugos klausimais;
- organizavo romų ir su jais dirbančių nevyriausybinių organizacijų vadovų mokymus;
- organizavo 1 renginį, susijusį su romų teisiniu švietimu;
3. Organizavo Informacinio centro veiklą – sudarė galimybes romų bendruomenės
atstovams nemokamai naudotis interneto ryšiu, kompiuteriniais tinklais;
- suteikė 360 konsultacijų kompiuterinio raštingumo klausimais;
4. Organizavo įvairias veiklas, skatinančias romų kultūros ir tradicijų puoselėjimą bei
sklaidą:
- užtikrino romų dainų ir šokių kolektyvo ,,Roma de drom“ veiklą,
- organizavo 10 renginių, supažindinančių visuomenę su romų kultūra;
5. Kartą per savaitę suteikė teisę romų bendruomenei (Lietuvos čigonų bendrijai
„Čigonų laužas“ ir Vilniaus čigonų bendrijai) naudoti Centro patalpas. Organizuota virš 40
įvairių renginių panaudojant vaizdo, garso, kompiuterinę techniką.
ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
Patvirtinti
Panaudoti
Asignavimų
Priemonę
(patikslinti)
asignavimai,
panaudojimas,
įgyvendinanti
asignavimai, tūkst.
tūkst. litų
procentais
institucija
litų
1. Tikslas: Užtikrinti romų tautybės asmenų visapusišką integraciją į Lietuvos visuomenę ir mažinti socialinę atskirtį
Tikslo, uždavinio ir priemonės
pavadinimas
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1. Uždavinys: Plėtoti romų vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimą
1.1. Organizuoti papildomą romų
300
120,45
vaikų ikimokyklinį, priešmokyklinį
ir kitokį neformalųjį švietimą
1.2. Parengti mokomąją medžiagą ir
60
0
metodines rekomendacijas
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
mokyklinio amžiaus vaikų ugdymo
klausimais
1.3. Organizuoti renginius,
20
5,9
skatinančius romų vaikus ir jaunimą
įsitraukti į neformalųjį ugdymą
1.5. Organizuoti kryptingą romų
20
0
vaikų užimtumą vasarą
15
0
1.6. Skatinti socialiai remtinus
romus toliau mokytis profesinėse ir
aukštosiose mokyklose, teikti jiems
būtiniausią pagalbą (padėti įsigyti
mokomąsias priemones, padengti
kelionės išlaidas, skirti vienkartines
pinigines išmokas)
1.7. Organizuoti romams valstybinės
7
0
kalbos kursus
1.8. Organizuoti romams
kompiuterinio raštingumo kursus
1.9. Steigti mokytojų padėjėjų etatus
mokyklose, kuriose mokosi romų
vaikai, nemokantys valstybinės
kalbos arba turintys vidutinių,
didelių ar labai didelių specialiųjų
mokymosi poreikių
1.10. Organizuoti suaugusių romų
švietimą viešojoje įstaigoje Romų
visuomenės centre
2. Uždavinys: Įtraukti romus į darbo rinką
2.2. Pritaikyti profesinio mokymo
programas bedarbiams romams

40,2

0

29,5

0
0

0

Kultūros ministerija
(120,45), Švietimo ir
mokslo ministerija
Švietimo ir mokslo
ministerija

Kultūros ministerija
(5,9), Švietimo ir
mokslo ministerija
Švietimo ir mokslo
ministerija
Kultūros ministerija

Valstybinė lietuvių
kalbos komisija,
Kultūros ministerija
Kultūros ministerija

10

7,2

72

100

*

-

Švietimo ir mokslo
ministerija, švietimo
įstaigos, Kultūros
ministerija

260

11,25

4,3

Kultūros ministerija

6

**

-

5
2.3. Kiekvieną kalendorinių metų
ketvirtį viešojoje įstaigoje Romų
visuomenės centre rengti darbo
rinkos dienas, per kurias romų
bendruomenės nariams būtų
teikiama informacija apie galimybes
įsidarbinti, dalyvavimą profesinio
mokymo programose, jie
konsultuojami juos dominančiais
darbo rinkos klausimais
2.5. Aprūpinti viešąją įstaigą Romų
4
visuomenės centrą Vilniaus darbo
biržos leidžiama informacine
medžiaga apie teikiamas paslaugas,
vykdomas aktyvias darbo rinkos
politikos priemones
4. Uždavinys: Informuoti romus apie sveiką gyvenimo būdą
4.1. Parengti ir įgyvendinti sveikos
10
gyvensenos ugdymo projektus,
organizuoti sveiką gyvenseną
skatinančius renginius kompaktiškai

**

**

0

Lietuvos darbo rinkos
mokymo tarnyba prie
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos
Vilniaus darbo birža,
VšĮ Romų visuomenės
centras

Vilniaus darbo birža

0

Vilniaus apskrities
Visuomenės sveikatos
ugdymo centras
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romų gyvenamose ir mokymosi
vietose
4.2. Organizuoti romų mergaitėms ir
10
0
moterims paskaitų ciklą sanitarijos
ir higienos klausimais
4.3. Pastatyti ir įrengti sporto salę
500
0
šalia viešosios įstaigos Romų
visuomenės centro Vilniuje, Metalo
g. 23A
5. Uždavinys: Vykdyti narkomanijos ir teisės pažeidimų prevenciją
5.1. Rengti romams psichoaktyviųjų
20
0
medžiagų vartojimo prevencijos
konkursus

0

0

0

Vilniaus apskrities
Visuomenės sveikatos
ugdymo centras
Kultūros ministerija

Narkotikų kontrolės
departamentas prie
Lietuvos respublikos
Vyriausybės
Policijos departamentas
prie Vidaus reikalų
ministerijos, teritorinės
policijos įstaigos

5.2. Vykdyti romams skirtas
20
*
narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pasiūlos ir paklausos
mažinimo priemones
6. Uždavinys: Stiprinti romų gebėjimus patiems spręsti savo bendruomenės problemas
7
1
14,2
Kultūros ministerija
6.1. Organizuoti romų ir su jais
dirbančių nevyriausybinių
organizacijų vadovų mokymą
6.2. Organizuoti romams seminarus
4
1
25
Kultūros ministerija
žmogaus teisių apsaugos ir pažeistų
teisių gynimo klausimais
6.3. Organizuoti renginius,
15
5
33,3
Kultūros ministerija
didinančius romų ir dirbančių su jais
nevyriausybinių organizacijų
atstovų teisinį išprusimą
2. Tikslas: Išsaugoti romų tautinį tapatumą
7. Uždavinys: Sudaryti sąlygas romams išsaugoti kalbą, papročius, tradicijas ir sukurtą materialųjį kultūros paveldą
7.1. Organizuoti renginius, skirtus
70
21,2
30,3
Kultūros ministerija
romų saviveiklos menui plėtoti ir
kultūrai išsaugoti
7.2. Įsteigti ir plėtoti Lietuvos romų
15
0
0
Kultūros ministerija
istorijos ir buities muziejų
3. Tikslas: Skatinti visuomenės toleranciją romams ir pasitikėjimą jais
8. Uždavinys: Informuoti visuomenę apie romų tautinės mažumos padėtį
8.1. Organizuoti seminarus,
10
7
70
Kultūros ministerija (7),
konferencijas, diskusijas kovos su
Lygių galimybių
ksenofobija, rasizmu,
kontrolieriaus tarnyba,
diskriminacija, tolerancijos ugdymo
Švietimo ir mokslo
klausimais
ministerija, žurnalistų
etikos inspektorius,
Žurnalistų ir leidėjų
etikos komisija
8.3. Parengti spaudai straipsnių apie
15
0
0
Kultūros ministerija
romų kultūrą, papročius ir teisių
užtikrinimą ciklą
8.4. Rengti radijo laidas apie kovą
10
*
Kultūros ministerija,
su ksenofobija, diskriminacija,
Lietuvos nacionalinis
tolerancijos ugdymą
radijas ir televizija
8.5. Organizuoti socialiniams
15
0
0
Kultūros ministerija
darbuotojams, mokytojams,
žurnalistams mokymus tautinės
įvairovės klausimais
8.6. Organizuoti policijos
15
*
Policijos departamentas
pareigūnams mokymus žmogaus
prie Vidaus reikalų
teisių apsaugos ir nediskriminavimo
ministerijos
principo užtikrinimo, nusikalstamų
veikų, susijusių su asmens
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lygiateisiškumu, tyrimo klausimais
8.7. Rengti ir leisti informacinį
25
0
0
Kultūros ministerija
leidinį apie romus
Iš viso asignavimų planui
1568
180
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės
1568
180
biudžetas:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1553
180
1.2. ES ir kitos tarptautinės paramos
15
**
lėšos – Europos socialinio fondo
lėšos
1.3. specialiųjų programų lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai
* Priemonė buvo vykdoma, tačiau jai įgyvendinti nebuvo skirti atskiri finansiniai asignavimai
** Turėjo būti panaudotos vykdant 2.2., 2.3., 2.5.priemones, tačiau duomenų apie panaudojimą nepateikta.

PARAMOS JAUNIESIEMS MENININKAMS 2007- 2015 METŲ
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Paramos jauniesiems menininkams 2007-2015 metų programa patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 276 (Žin., 2007, Nr. 34-1239).
Įgyvendinant Paramos jauniesiems menininkams programą 2010 m. Kultūros
ministerija įteikė Jaunųjų menininkų premijas. Jaunojo muzikos atlikėjo premija (2500 Lt)
buvo įteikta daugelio tarptautinių konkursų laureatei dainininkei Jomantei Šležaitei ir jos
pedagogėms Audronei Eitmanavičiūtei ir Sabinai Martinaitytei. Metų debiuto premija (2400
Lt) skirta teatro režisierei Loretai Vaskovai. Jaunojo kūrėjo premijos (3200 Lt) buvo skirtos
pianistui Gabrieliui Aleknai, interakcijų dizaineriui Julijonui Urbonui, choreografei Agnijai
Sarulienei. Kitos šios programos priemonės nebuvo vykdomos nesant lėšų.
ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Tikslo, uždavinio ir priemonės
pavadinimas

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

Priemonę įgyvendinanti
institucija

Tikslas: ugdyti aktyvią ir kūrybišką jaunąją menininkų kartą, pajėgiančią veikti šalies kultūros ir meno plėtrą
2 uždavinys: pagerinti jaunųjų menininkų materialines-technines sąlygas, būtinas kūrybinei veiklai plėtoti
2.1. priemonė: modernizuoti
0
0
0
Kultūros ministerija,
jaunųjų menininkų kūrybinėms
apskričių viršininkų
administracijos,
iniciatyvoms ir šviečiamajai
savivaldybės
veiklai skirtas patalpas, atnaujinti
jų materialinę-techninę bazę
3 uždavinys: sudaryti jauniesiems menininkams galimybes tobulinti profesinius įgūdžius Lietuvoje ir užsienyje
3.1. priemonė: konkurso būdu
finansuoti Lietuvoje rengiamus
jaunųjų muzikos atlikėjų
konkursus, intensyvius
meistriškumo kursus, seminarus,
kūrybines stovyklas, vasaros
akademijas, plenerus,
simpoziumus

0

0

0

Kultūros ministerija,
Jaunimo reikalų
departamentas prie
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos,
apskričių viršininkų
administracijos,
savivaldybės

3.2. priemonė: konkurso būdu
finansuoti Lietuvoje rengiamas
jaunųjų menininkų stažuočių

0

0

0

Kultūros ministerija
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programas
3.3. priemonė: konkurso būdu
finansuoti jaunųjų menininkų
profesines stažuotes užsienyje

0

0

0

Kultūros ministerija,
apskričių viršininkų
administracijos,
savivaldybės
Kultūros ministerija

4 uždavinys: Skatinti jaunųjų menininkų kūrybos pristatymą Lietuvoje ir užsienyje
4.1. priemonė: kasmet skirti
jauniesiems menininkams
Kultūros ministerijos premijas

14,5

14,5

100

4.2. priemonė: konkurso būdu
finansuoti jaunųjų menininkų
kūrybos pristatymą Lietuvoje ir
užsienyje

0

0

0

Kultūros ministerija,
Jaunimo reikalų
departamentas prie
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos,
apskričių viršininkų
administracijos,
savivaldybės

5. uždavinys: skleisti jaunųjų menininkų kūrybą tradiciniais ir šiuolaikiniais būdais
5.1. priemonė: konkurso būdu
finansuoti interneto svetainių,
skirtų jauniesiems menininkams
ir jų kūrybai pristatyti virtualioje
erdvėje, atnaujinimą

0

0

0

Kultūros ministerija,
apskričių viršininkų
administracijos,
savivaldybės

5.2. priemonė: konkurso būdu
finansuoti jaunųjų rašytojų knygų
leidybą, jaunųjų kompozitorių,
muzikos atlikėjų, dailininkų,
fotomenininkų, teatro, šokio ir
kino jaunųjų menininkų kūrinių
įrašymą į skaitmenines ir vaizdo
laikmenas

0

0

0

Kultūros ministerija,
apskričių viršininkų
administracijos,
savivaldybės

14,5

14,5

100

1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas:

14,5

14,5

100

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

14,5

14,5

100

Iš viso asignavimų planui
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:

1.2. ES ir kitos tarptautinės
paramos lėšos
1.3. specialiųjų programų lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai
Pastaba. Lentelėje pateikti Kultūros ministerijos strateginiame plane patvirtinti asignavimai programai
įgyvendinti.

TAUTINIŲ MAŽUMŲ POLITIKOS PLĖTROS IKI 2015 METŲ STRATEGIJOS
PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Tautinių mažumų politikos plėtros iki 2015 metų strategija patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl tautinių mažumų
politikos plėtros iki 2015 metų strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 112–4574).
Kultūros ministerija 2011 m. kovo 14 d. raštu S1-103 pateikė Lietuvos Respublikos
Vyriausybei ataskaitą apie priemonių plano vykdymą.
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Pažymėtina, kad dėl lėšų trūkumo 2010 m. pavyko įgyvendinti tik dalį programoje
numatytų priemonių. Kai kurioms priemonėms buvo panaudota daugiau lėšų, negu planuota
pasikeitus prekių/paslaugų įkainiams rinkoje arba gavus Europos Sąjungos finansavimą tam
tikrai priemonei. Yra priemonių, kurių kaštų neįmanoma tiksliai išskirti.
2010 m. priemonių plano vykdymui buvo skirta 1.893.312,40 Lt (iš jų 1.200.638 Lt –
ES lėšos). Už šią sumą buvo:
- organizuoti valstybinės kalbos kursai tautinių mažumų atstovams;
- organizuota valstybinės lietuvių kalbos olimpiada;
- nuolat teikta tautinių mažumų nevyriausybinėms organizacijoms informacija apie
galimybes gauti paramą jų veiklai (apie 240 konsultacijų);
- surengti vadybos kursai tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų vadovams –
29 žmonės;
- suorganizuoti 8 susitikimai su kultūros ir visuomenės veikėjais;
- Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba organizavo 20 mokymų Kalėjimų
departamento pareigūnams, 5 mokymus - policijos, 2 mokymus - valstybės tarnautojams;
- organizuotos lenkų, rusų kalbų olimpiados;
- parengtos lenkų, rusų kalbų vidurinio ugdymo bendrosios programos;
- įgyvendinant ES struktūrinės paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų
kūrimas ir diegimas“ vykdyti 2 projektai: „Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų
tarpkultūrinių gebėjimų plėtra“ ir „Tarpkultūrinis dialogas – visuomenės ateities garantas“;
- išleistas naujas 7 klasės lenkų kalbos vadovėlis;
- surengta 20 parodų;
- suorganizuotas tautinių mažumų festivalis;
- suorganizuoti 79 renginiai, skatinantys tautinių mažumų kultūros ir tradicijų
puoselėjimą bei sklaidą;
- organizuotas 3 dienų trukmės tarptautinis folkloro festivalis;
- surengti 3 Lietuvos tautinių mažumų folkloro festivalių pasirodymai užsienyje ir
10 Lietuvoje;
- parengta 40 informacinių pranešimų apie tautinių mažumų tradicinės kultūros
įvykius;
- transliuotos laidos tautinėms mažumoms – „Trembita“, „Vilniaus albumas“, „Rusų
gatvė“, „Menora“ ir „Vilniaus sąsiuvinis“;
- Visagino miesto visuomeninei televizijai "Russkaja volna" rengta kiekvienos
darbo dienos žinių apžvalga lietuvių kalba;
- parengti ir išplatinti 4 tautinių mažumų bendrijų informacinio biuletenio numeriai;
- organizuota 8 dienų daugiakultūrė stovykla 150 asmenų;
- surengta 10 antidiskriminacinių renginių;
- parengti ir konferencijose perskaityti 3 pranešimai tolerancijos klausimais;
- parengta prisijungimo prie ET Europos regioninių arba mažumų kalbų chartijos
galimybių analizė;
- parengtas ir išleistas lankstinukas apie tautines mažumas Lietuvoje lietuvių, anglų,
prancūzų ir rusų kalbomis.
ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
Tikslo, uždavinio ir priemonės
pavadinimas

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

Priemonę įgyvendinanti
institucija

1. Tikslas: Siekti tautinių mažumų integracijos
1. Uždavinys: Rūpintis, kad absoliuti dauguma tautinių mažumų atstovų mokėtų valstybinę kalbą
1.1. Organizuoti valstybinės kalbos

500

5

1

Kultūros ministerija,
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kursus tautinių mažumų atstovams

Valstybinė lietuvių kalbos
komisija (5)

1.2. Organizuoti renginius, skirtus
lietuvių kultūrai ir tradicijoms
puoselėti tose savivaldybėse, kuriose
kompaktiškai gyvena tautinės
mažumos

245

0

0

Kultūros ministerija,
Valstybinė lietuvių kalbos
komisija

1.3. Parengti ir išleisti specializuotus
žodynus valstybine ir tautinių
mažumų kalbomis

10

0

0

Kultūros ministerija,
Valstybinė lietuvių kalbos
komisija

1.5. Organizuoti tautinių mažumų
mokiniams įvairius konkursus ir
olimpiadas valstybine kalba

5

13,7

274

Švietimo ir mokslo
ministerija

0

0

Kultūros ministerija

2. Uždavinys: Mažinti romų atskirtį ir marginalizaciją
]2.2. Skleisti teigiamą informaciją
apie romus, jų kultūrą, papročius ir
integraciją (žiniasklaida,
informaciniai leidiniai)

15

3. Uždavinys: Skatinti tautinių mažumų dalyvavimą viešajame gyvenime
3.1: Teikti tautinių mažumų
nevyriausybinėms organizacijoms
informaciją apie galimybes gauti
paramą jų veiklai

1

10,6

1060

Kultūros ministerija

3.2: Organizuoti tautinių mažumų
nevyriausybinių organizacijų
susitikimus su Lietuvos politinių
partijų atstovais

1

4

400

Kultūros ministerija

3.3: Mokyti tautinių mažumų
nevyriausybinių organizacijų
vadovus vadybos

3

6

200

Kultūros ministerija

3.4: Rengti konferencijas, diskusijas,
radijo ir televizijos laidas, kitus
renginius, per kuriuos skleisti
informaciją apie tautinių mažumų
teises ir jų gynimo būdus, skatinti
gyventojus kuo geriau ginti savo
teises

10

4

40

Kultūros ministerija (4),
Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba
(pranešimus parengė
tarnybos specialistai)

2. Tikslas: Siekti išsaugoti tautinių mažumų tapatumą
4. Uždavinys: Remti tautinių mažumų švietimą
4.1. Organizuoti tautinių mažumų
kalbų mokymą, kultūros pažinimo
olimpiadas ir konkursus

125

23,5

18,8

Švietimo ir mokslo
ministerija (23,5), Kultūros
ministerija

4.2. Rengti tautinių mažumų
šeštadieninių (sekmadieninių)
mokyklų festivalius

25

6

24

4.3. Organizuoti kvalifikacijos
programų rengimą pedagogams,
dirbantiems su tautinių mažumų
mokiniais

10

1349,6 (iš jų
1200,6 – ES
lėšos)

13496

Švietimo ir mokslo
ministerija

4.4. Parengti tautinių mažumų kalbų
ir etnokultūros ugdymo priemonių
komplektus mokiniams ir metodines
rekomendacijas mokytojams

25

*

*

Švietimo ir mokslo
ministerija

Kultūros ministerija (6),
Švietimo ir mokslo
ministerija

5. Uždavinys: Remti tautinių mažumų pastangas išsaugoti kalbą, papročius, tradicijas ir jų sukurtą materialųjį
kultūros paveldą
5.1. Organizuoti renginius, skirtus

860

112

13,02

Kultūros ministerija
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tautinių mažumų kultūrai puoselėti
5.2. Kaupti tautinių mažumų sukurtą
muzikinį paveldą ir pristatyti jį
visuomenei

15

23,7

158

Kultūros ministerija, viešoji
įstaiga Lietuvos nacionalinis
radijas ir televizija

5.3. Rinkti, saugoti ir populiarinti
Lietuvos tautinių mažumų folklorą ir
etnografiją

80

1,2

1,5

Kultūros ministerija

5.5. Rengti televizijos laidas, skirtas
tautinėms mažumoms

−

246,3

5.6. Parengti ir išleisti informacinę
medžiagą apie tautinių mažumų
kultūrą, istoriją, papročius

20

24,8

124

Kultūros ministerija (24,8),
Švietimo ir mokslo
ministerija

5.7. Organizuoti daugiakultūres
stovyklas

15

18

120

Kultūros ministerija

Kultūros ministerija, viešoji
įstaiga Lietuvos nacionalinis
radijas ir televizija (229,1),
Valstybinė lietuvių kalbos
komisija (17.2)

3. Tikslas: Užtikrinti tautinių santykių darną
6. Uždavinys: Ugdyti pasitikėjimą ir tarpusavio supratimą tarp asmenų, priklausančių įvairioms tautinėms grupėms,
skatinti toleranciją, tobulinti kovos su rasizmu ir tautine diskriminacija politiką
6.1. Kasmet teikti apdovanojimą
žiniasklaidos atstovams už
tolerancijos skleidimą ir teigiamo
tautinių mažumų įvaizdžio kūrimą

5

0

0

Kultūros ministerija

6.2. Organizuoti įvairių socialinių ir
profesinių grupių neformalųjį
švietimą tautinių mažumų klausimais

2

0

0

Švietimo ir mokslo
ministerija

6.3. Kurti švietėjiškų filmų ciklus
apie tautines mažumas

15

0

0

Kultūros ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija

6.4. Informuoti visuomenę apie
rasinės ir tautinės netolerancijos ir
diskriminacijos žalą, puoselėti
tautinę toleranciją per švietimą,
žiniasklaidą, nevyriausybines
organizacijas

10

10

100

6.5. Parengti prisijungimo prie ET
Europos regioninių arba mažumų
kalbų chartijos galimybių studiją

10

0

0

Kultūros ministerija
(informaciją parengė
skyriaus specialistai)

6.6. Parengti ir išleisti 2
informacinius leidinius apie
organizacijas, atliekančias stebėseną
tautinių mažumų srityje, ir jų veiklą

5

0

0

Kultūros ministerija

Kultūros ministerija (10),
Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba,
Švietimo ir mokslo
ministerija

7.Uždavinys: Užtikrinti informacijos apie Lietuvos tautinių mažumų politiką sklaidą
7.1. Parengti ir išleisti bukletus apie
Lietuvoje gyvenančias tautines
mažumas jų kalbomis, platinti juos
per Lietuvos Respublikos
diplomatines atstovybes

10

34,7

347

7.2. Parengti ir išleisti informacinę
medžiagą apie šalies ir tarptautines
iniciatyvas bei gerąją patirtį, kaip
išsaugoti kalbų įvairovę

7

0

0

2044

1893,3

92,6

Iš viso asignavimų planui
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:

Kultūros ministerija,
Užsienio reikalų ministerija
(34,7)

Kultūros ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija
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1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas:

2044

1893,3

92,6

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

2044

692,7

33,9

0

1200,6

1.2. ES ir kitos tarptautinės paramos
lėšos
1.3. specialiųjų programų lėšos ir
pajamų įmokos

2. Kiti šaltiniai
* Išleistas naujas 7 klasės lenkų kalbos vadovėlis. Priemonei skirtą sumą išskirti sudėtinga, nes leidyklos
vadovėlius leidžia iš savo lėšų, tačiau mokyklos juos įsigyja naudodamos Mokinio krepšelio lėšas.

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO SKAITMENINIMO, SKAITMENINIO
TURINIO SAUGOJIMO IR PRIEIGOS STRATEGIJOS
ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo politika įgyvendinama remiantis Lietuvos
kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493 (2009,
Nr. 66-2624) (toliau – Strategija). Šios Strategijos tikslas - skatinti atminties institucijose
saugomų kultūros paveldo objektų skaitmeninimą, užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo
saugojimą, integravimą į virtualią kultūros paveldo erdvę ir sklaidą pasaulyje.
Strategija įgyvendinama 2 kryptimis. Pirmoji kryptis - vientisos kultūros paveldo
skaitmeninimo sistemos, užtikrinančios kultūros paveldo objektų saugojimą, prieigą ir
integravimą į bendrą skaitmeninę Europos kultūros paveldo erdvę, kūrimas. Strategijos
pagrindu Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, Lietuvos dailės muziejui ir
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai buvo pavesta vykdyti nacionalinių skaitmeninimo
centrų funkcijas. Nors dėl sumažinto finansavimo papildomų valstybės biudžeto lėšų naujoms
funkcijoms vykdyti beveik nebuvo skirta, 2010 m. dauguma veiklų buvo vykdoma šių centrų
įgyvendinamų projektų kontekste: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pradėjo
vykdyti projektą „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“, į kurį įtraukti 7 nauji
partneriai – Vilniaus universiteto biblioteka Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių
biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji
biblioteka, Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, Panevėžio apskrities
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus;
Lietuvos dailės muziejus įgyvendino projektą „Eksponatų skaitmeninimo ir sklaidos srityje
dirbančių muziejininkų gebėjimų ugdymas – 2010“, kuris buvo orientuotas į visus Lietuvos
muziejus. Minėti projektai apėmė tokias veiklas kaip kultūros paveldo objektų skaitmeninimui
atranka, norminių dokumentų bei metodinių priemonių rengimas, skaitmeninio srities žinių
bei informacijos sklaida, dalyvavimas tarptautiniuose skaitmeninimo ir skaitmeninto turinio
sklaidos projektuose.
2010 metais toliau buvo plėtojama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos, Lietuvos dailės muziejaus ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos
bendradarbiavimo pagrindu sukurta virtuali skaitmeninto kultūros paveldo informacinė
sistema www.epaveldas.lt, šiuo metu suteikiantis internete prieigą prie Lietuvos archyvuose,
bibliotekose ir muziejuose saugomų kultūros vertybių. Ši sistema yra pagrindinė šalies
kultūrinę ir mokslinę reikšmę turinčio skaitmeninto paveldo reprezentacijos ir populiarinimo
priemonė. Sistemos pagrindą sudaro skaitmenintų objektų duomenų bazė, kurioje 2010 m.
gruodžio 31 d. buvo sukaupta 3,5 mln. skaitmenintų objektų puslapių – archyvinių bylų,
rankraščių, knygų, plakatų, tapybos, grafikos kūrinių, fotografijų ir kitų objektų skaitmeninti
vaizdai. 2010 m. portalą aplankė virš 200 tūkst. vartotojų, buvo peržiūrėti 1,5 mln.
skaitmenintų objektų.
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Viena iš svarbiausių nacionalinių skaitmeninimo centrų veiklos krypčių 2010 m. buvo
bendrų skaitmeninio turinio kūrimo standartų kūrimas: Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka pradėjo kurti Bendrą asmenvardžių, vietovardžių, istorinės chronologijos
tezaurą BAVIC; Lietuvos dailės muziejus pradėjo rengti specializuotus muziejų srities
tezaurus, klasifikatorius, personalijų ir raktažodžių žodynus. Šie norminiai dokumentai
ateityje padės užtikrinti skaitmeninio turinio suderinamumą šalies ir tarptautiniu mastu.
Kultūros ministerija, vykdydama Strategijos įgyvendinimo stebėseną, 2010 m. vasario
8 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-95 „Dėl Kultūros paveldo skaitmeninimo rezultatų
ataskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 19-922) patvirtintos bendros Kultūros
paveldo skaitmeninimo rezultatų ataskaitos pagrindu pradėjo rinkti duomenis apie Strategijos
įgyvendinimą ir vertinti padarytą pažangą. 2010 m. duomenis apie savo veiklą pateikė tik
nacionaliniai skaitmeninimo centrai, kurie 2009 m. vykdė skaitmeninimo veiklas. Siekiant
vykdyti tęstinius skaitmeninimo veiklos matavimus šalies mastu, taip pat numatyta sukurti
kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos sistemą. 2010 m. pradėti parengiamieji stebėsenos
sistemos kūrimo darbai: atlikta stebėsenos sistemos sukūrimo galimybių studija ir sukurta
skaitmeninimo stebėsenos sistemos programinės įrangos techninė užduotis. Šias veiklas
vykdė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, o reikalingą finansavimą – 59 200
Lt skyrė Kultūros ministerija.
Antroji Strategijos įgyvendinimo kryptis - skatinti Lietuvos kultūros paveldo objektų
skaitmeninimą ir užtikrinti jų prieigą visuomenei. 2010 m. buvo pradėti įgyvendinti 6 stambūs
skaitmeninimo projektai: „Virtuali elektroninių paslaugų informacijos sistema“ (projektą
įgyvendina Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka), „Lietuvos integralios muziejų
informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ (projektą įgyvendina Lietuvos
dailės muziejus), „Virtuali aklųjų biblioteka“ (projektą įgyvendina Lietuvos aklųjų
biblioteka), „Virtualus Lietuvos dokumentinio kino archyvas“ (projektą įgyvendina Lietuvos
centrinis valstybės archyvas), „Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas elektroninėje
erdvėje“ (projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija), „Virtuali istorinė
Lietuva“ (projektą įgyvendina Vilniaus universitetas), „Lietuvos radijo virtuali
audiobiblioteka“ (projektą įgyvendina Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija). Numatoma
projektų įgyvendinimo trukmė – 30 mėn. (2010-2012 m.). Šių projektų įgyvendinimui 2010
m. buvo numatyta skirti beveik 21 mln. Lt, iš kurių 17,8 mln. Lt – ES struktūrinių fondų
paramos lėšos ir - 3,2 mln. Lt valstybės biudžeto lėšų. Iš viso buvo įsisavinta 71 proc.
planuotų lėšų. Pagrindinės 2010 m. veiklos – pasirašytos sutartys su Centrine projektų
valdymo agentūra, atlikti viešieji pirkimai ir pasirašytos sutartys su paslaugų teikėjais, įsigyta
techninė ir programinė įranga, pradėtos kurti informacinės sistemos bei pradėti kultūros
paveldo objektų skaitmeninimo ir skaitmeninio turinio tvarkymo darbai. Per 2010 m. šios
institucijos suskaitmenino 69 662 kultūros paveldo objektus (1 010 230 puslapius). Sėkmingai
įgyvendinant šiuos skaitmeninimo projektus bus suskaitmeninta ir viešai prieigai pateikta 400
tūkst. kultūros paveldo objektų.
Siekdama įtraukti į skaitmeninimo veiklas mažesnes atminties institucijas, paskatinti
skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos populiarinimo iniciatyvas bei atminties institucijų
skaitmeninimo srities specialistų kompetencijos plėtrą, Kultūros ministerija nuo 2010 m.
organizuoja Skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos projektų finansavimo konkursą. Pirmą
kartą paskelbtame konkurse dalyvavo 31 atminties institucija. Projektus vertinusios Kultūros
paveldo skaitmeninimo komisijos sprendimu finansavimas buvo skirtas 4 projektams, kuriems
įgyvendinti skirta beveik 40 tūkst. litų. Šiais projektais buvo stiprinama bibliotekose ir
muziejuose dirbančių skaitmeninimo specialistų kvalifikacija, sukurta Lietuvos aviacijos
istorijos edukacinė priemonė bei Pasvalio kraštotyrinės medžiagos populiarinimo svetainė
www.pasvalia.lt.
ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
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Tikslo, uždavinio ir priemonės
pavadinimas

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

Priemonę įgyvendinanti
institucija

1. Tikslas - kurti vientisą kultūros paveldo skaitmeninimo sistemą, užtikrinančią kultūros paveldo objektų saugojimą,
prieigą ir integravimą į bendrą skaitmeninę Europos kultūros paveldo erdvę
1.1. Uždavinys - sudaryti teisines, organizacines ir kitas reikiamas sąlygas, kad būtų sukurta ir veiktų vientisa Lietuvos
kultūros paveldo skaitmeninimo sistemos infrastruktūra
1.1.2. Vykdyti skaitmeninimo
centrų funkcijas, užtikrinti
Lietuvos kultūros paveldo
skaitmeninimo koordinavimą,
bendradarbiavimo tarp atminties
institucijų skatinimą, šios srities
informacijos ir žinių sklaidą šalies
ir tarptautiniu mastais

4000

200

5

Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo
biblioteka,
Lietuvos archyvų
departamentas, Lietuvos
dailės muziejus

1.1.3. Sukurti kultūros paveldo
skaitmeninimo stebėsenos sistemą
ir nuolat vykdyti Lietuvos kultūros
paveldo skaitmeninimo stebėseną
bei vertinimą

60

59,2

99

Kultūros ministerija,
Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo
biblioteka

1.1.4. Vykdyti atminties
institucijose saugomų kultūros
paveldo objektų atranką ir kasmet
teikti Lietuvos kultūros paveldo
skaitmeninimo tarybai tvirtinti
nacionalinį skaitmenintų kultūros
paveldo objektų prioritetinį sąrašą

100

0

0

Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo
biblioteka,
Lietuvos archyvų
departamentas, Lietuvos
dailės muziejus

1.2. Uždavinys - kurti ir plėtoti vientisą skaitmeninto kultūros paveldo paieškos, saugojimo ir prieigos sistemą
1.2.1. Įdiegti Lietuvos integralią
muziejų informacinę sistemą
LIMIS Lietuvos muziejuose

2500*

162,7

6,5

1.2.2. Plėtoti portalą
„epaveldas.lt“ – įtraukti į jį
Lietuvos atminties institucijose
skaitmeninamus kultūros paveldo
objektus

20

0

0

Lietuvos dailės muziejus

Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo
biblioteka

1.3. Uždavinys - skatinti atminties institucijų skaitmeninimo srities specialistų kompetencijos plėtrą
1.3.1. Organizuoti atminties
institucijų skaitmeninimo srities
specialistų mokymo,
kvalifikacijos tobulinimo kursus

30

23,4

78

Kultūros ministerija

1.4. Uždavinys - standartizuoti kultūros paveldo skaitmeninimo, saugojimo ir prieigos procesus
1.4.1. Adaptuoti Europos ir ISO
skaitmeninio turinio kūrimo,
saugojimo ir prieigos standartus,
užtikrinti jų taikymą atminties
institucijose

160

0

0

Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo
biblioteka,
Lietuvos archyvų
departamentas, Lietuvos
dailės muziejus

1.4.2. Sukurti ir taikyti bendrus
Lietuvos asmenvardžių, kolektyvų
ir vietovardžių žodynus,
klasifikatorius bei standartus

40

0

0

Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo
biblioteka,
Lietuvos standartizacijos
departamentas prie
Aplinkos ministerijos

2. Tikslas - skatinti Lietuvos kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir užtikrinti jų prieigą visuomenei
2.1. Uždavinys - vykdyti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos darbus
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2.1.1. Sukurti atminties institucijų
skaitmeninto kultūros paveldo
ilgalaikio saugojimo duomenų
banką ir plėtoti elektronines
paslaugas

4400*

8243,5

187,4

Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo
biblioteka,
Lietuvos vyriausiojo
archyvaro tarnyba,
Lietuvos dailės muziejus

2.1.2. Sukurti Lietuvos
dokumentinio kino archyvą ir
prieigą prie jo internete

9150*

78,6

0,9

Lietuvos centrinis
valstybės archyvas

2.1.3. Vykdyti nepriklausomos
Lietuvos valstybės istorinio
paveldo skaitmeninimo ir sklaidos
darbus

1135*

45

3,9

Lietuvos Respublikos
Seimo kanceliarija

2.1.4. Vykdyti Lietuvos istorijos ir
kultūros paveldo skaitmeninimo
darbus Lietuvos vardo minėjimo
tūkstantmečio kontekste

2480*

946,9

38

Vilniaus universitetas

2.1.5. Sukurti skaitmeninę
garsinių knygų duomenų bazę,
skirtą žmonėms su regėjimo
negalia

1720*

392

22,8

Lietuvos aklųjų biblioteka

2.1.6. Sukurti Lietuvos radijo
archyvo virtualią biblioteką

2100*

5146

245

Viešoji įstaiga Lietuvos
nacionalinis radijas ir
televizija
Kultūros ministerija

2.2. Uždavinys - skatinti skaitmeninto kultūros paveldo populiarinimo iniciatyvas
2.2.1. Inicijuoti projektus,
integruojančius kultūros paveldą į
švietimo ir studijų procesus,
skatinančius socialinę
bendruomenės sanglaudą,
kultūrinio turizmo, valstybinio ir
privataus sektorių
bendradarbiavimą
Iš viso asignavimų planui

100

16,4

16,4

27 995

15 313,7

54,7

27 995

15 313,7

54,7

4510

299

6,6

23 485

15 014,7

63,9

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės
paramos lėšos
1.3. specialiųjų programų lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai
* Šios sumos dalį sudaro ES lėšos, tačiau jų išskirti neįmanoma pagal metus, nes buvo paskaičiuotos visos
Strategijos laikotarpiui.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTO IR ŽEMAIČIŲ VYSKUPYSTĖS ĮSTEIGIMO 600 METŲ
JUBILIEJAUS MINĖJIMO 2009–2017 METŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo
2009-2017 metų programos patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 10
d. nutarimu Nr. 940 (Žin., 2008, Nr. 113-4292).
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2010 m. už 617 377 Lt pakeisti Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros langai. Už 33
046 lt parengti katedros vidaus elektros tinklų ir vitražų tvarkybos darbų projektai. Parengtas
Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios tvarkybos darbų projektas.
ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Tikslo, uždavinio ir
priemonės pavadinimas

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

Priemonę įgyvendinanti
institucija

Tikslai - paminėti Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejų, svarbiausius su Žemaičių
krikštu, Žemaičių vyskupystės istorija susijusius objektus ir vietas pritaikyti piligrimų ir turizmo reikmėms.
1 Uždavinys - įamžinti svarbiausius su Žemaičių krikštu, Žemaičių vyskupystės istorija susijusius objektus, vietas ir
asmenybes
1.1. Atlikti Kęstaičių
istorinės vietos istorinius
ir archeologinius tyrimus

50

0

0

Lietuvos istorijos institutas

1.2. Surinkti Žemaičių
vyskupų portretų
kolekciją, atlikti jos
konservavimo ir
restauravimo darbus

100

0

0

Telšių vyskupijos kurija,
Lietuvos nacionalinis muziejus,
Kauno arkivyskupijos kurija,
Vytauto Didžiojo karo muziejus

1.3. Pradėti rinkti
bažnytinio paveldo
objektus, susijusius su
Žemaičių krikštu ir
Žemaičių vyskupystės
istorija, atlikti jų
restauravimo ir
konservavimo darbus

150

0

0

Telšių vyskupijos kurija, Kauno
arkivyskupijos kurija, Panevėžio
vyskupijos kurija, Šiaulių
vyskupijos kurija

2 Uždavinys - parengti ir įgyvendinti rinkodaros ir informacijos priemones, pateikiančias Lietuvos ir pasaulio
visuomenei istorines žinias apie Žemaičių krikštą, Žemaičių vyskupystės įsteigimą, taip pat pristatančias svarbiausius
su Žemaičių krikštu, Žemaičių vyskupystės istorija susijusius objektus ir vietas
2.3. Rengti
reprezentacinį leidinį su
kompaktiniu disku
„Žemaičių vyskupystė“
(istorija, asmenybės,
menas, architektūra,
žemėlapiai ir kita)

250

0

0

Telšių vyskupijos kurija,
Vilniaus universitetas, Vilniaus
dailės akademija, Lietuvos
istorijos institutas, Lietuvių
katalikų mokslo akademija,
Telšių rajono savivaldybė

2.4. Sukurti ir prižiūrėti
interneto svetainę, skirtą
Žemaičių krikšto ir
Žemaičių vyskupystės
įsteigimo 600 metų
jubiliejui, jo minėjimo
renginiams, taip pat
svarbiausiems su
Žemaičių krikštu,
Žemaičių vyskupystės
istorija susijusiems
objektams, vietoms ir
asmenybėms pristatyti

100

0

0

Telšių vyskupijos kurija, Kauno
arkivyskupijos kurija, Panevėžio
vyskupijos kurija, Šiaulių
vyskupijos kurija, Valstybinis
turizmo departamentas prie
Ūkio ministerijos (toliau
vadinama – Valstybinis turizmo
departamentas), Kultūros
paveldo departamentas prie
Kultūros ministerijos (toliau
vadinama – Kultūros paveldo
departamentas), Lietuvių
katalikų mokslo akademija,
savivaldybės

2.5. Parengti ir išleisti
dvitomį leidinį apie
Žemaitijos koplytstulpius

250

0

0

Lietuvos nacionalinis muziejus,
Telšių rajono savivaldybė,
Nacionalinis M. K. Čiurlionio
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ir koplytėles

dailės muziejus, Telšių rajono
savivaldybės Žemaičių muziejus
„Alka“, Telšių vyskupijos kurija

2.6. Parengti ir išleisti 4
kalbomis informacinį
lankstinuką (su
žemėlapiu), pristatantį
svarbiausius su Žemaičių
krikštu, Žemaičių
vyskupystės istorija
susijusius objektus ir
vietas

250

0

0

Ūkio ministerija, Valstybinis
turizmo departamentas, Kultūros
paveldo departamentas, Kauno
arkivyskupijos kurija, Telšių
vyskupijos kurija, Šiaulių
vyskupijos kurija, Panevėžio
vyskupijos kurija

2.7. Sukurti Telšių Šv.
Antano Paduviečio
katedros, Klaipėdos
Marijos, Taikos
Karalienės, bažnyčios ir
Palangos Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčios interneto
svetaines

30

0

0

Telšių vyskupijos kurija,
Valstybinis turizmo
departamentas, Kultūros
paveldo departamentas

3 Uždavinys - organizuoti renginius, skirtus Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejui
paminėti
3.2. Surengti Žemaičių
krikšto ir Žemaičių
vyskupystės įsteigimo
600 metų jubiliejui skirtą
tarptautinę mokslinę
konferenciją Alsėdžiuose
ir išleisti jos medžiagą

80

0

0

Telšių vyskupijos kurija,
Plungės rajono savivaldybė,
Vilniaus universitetas,
Klaipėdos universitetas,
Vilniaus dailės akademija,
Lietuvos istorijos institutas,
Lietuvių katalikų mokslo
akademija

4 Uždavinys - atlikti svarbiausių su Žemaičių krikštu, Žemaičių vyskupystės istorija susijusių objektų ir vietų
tvarkybos, statybos darbus
4.1. Parengti Telšių
Šv. Antano Paduviečio
katedros tvarkybos darbų
projektus ir atlikti
tvarkybos darbus

705

650,423

92

Kultūros paveldo
departamentas,
Telšių vyskupijos kurija, Telšių
rajono savivaldybė, valstybės
įmonė „Lietuvos paminklai“

4.2. Parengti Telšių
Vyskupo Vincento
Borisevičiaus kunigų
seminarijos pastato
(vienuolyno namas)
tvarkybos darbų ir
pastato (kunigų
seminarija) stogo ir langų
tvarkybos darbų
projektus ir atlikti
tvarkybos darbus

2500

0

0

Telšių vyskupijos kurija, Telšių
rajono savivaldybė, Kultūros
paveldo departamentas

4.3. Parengti Varnių Šv.
apaštalų Petro ir Pauliaus
bažnyčios (buvusios
katedros) langų, požemio
patalpų, grindų ir
vargonų tvarkybos darbų
projektus ir atlikti
tvarkybos darbus

2200

0

0

Telšių vyskupijos kurija,
Kultūros paveldo
departamentas, Telšių rajono
savivaldybė

70

70

100

4.4. Parengti Kražių
Švč. Mergelės Marijos

Kultūros paveldo
departamentas,
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Nekaltojo Prasidėjimo
bažnyčios tvarkybos
darbų projektą ir atlikti
tvarkybos darbus

Šiaulių vyskupijos kurija,
Kelmės rajono savivaldybė,
valstybės įmonė „Lietuvos
paminklai“

4.5. Parengti Alsėdžių
Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo
bažnyčios tvarkybos
darbų projektą ir atlikti
tvarkybos darbus

700

0

0

Telšių vyskupijos kurija,
Kultūros paveldo
departamentas, Plungės rajono
savivaldybė

4.6. Parengti Žemaičių
vyskupo Motiejaus
Valančiaus namo
Varniuose, S. Daukanto
g. 10A, tvarkybos darbų
projektą, atlikti tvarkybos
darbus, įrengti jame
muziejinę ekspoziciją,
pastatą pažymėti
atminimo lenta

1000

0

0

Telšių rajono savivaldybė,
Telšių vyskupijos kurija,
Lietuvos nacionalinis muziejus,
Žemaičių vyskupystės muziejus

4.7. Parengti Telšių
vyskupo Justino
Staugaičio namo
Telšiuose, Kalno g. 5,
remonto darbų, taip pat
teritorijos prie jo
tvarkymo darbų
projektus, atlikti darbus,
įrengti jame muziejinę
ekspoziciją, pastatą
pažymėti atminimo lenta

700

0

0

Telšių vyskupijos kurija, Telšių
rajono savivaldybė, Lietuvos
nacionalinis muziejus

5. Uždavinys - įrengti viešąją infrastruktūrą – sudaryti būtinas sąlygas pažinti ir lankyti svarbiausius su Žemaičių
krikštu, Žemaičių vyskupystės istorija susijusius objektus ir vietas
5.1. Parengti teritorijos
prie Žemaičių vyskupo
Motiejaus Valančiaus
namo Varniuose,
S. Daukanto g. 10A,
sutvarkymo ir pritaikymo
piligrimų ir turizmo
reikmėms projektą ir
atlikti darbus

500

0

0

Telšių rajono savivaldybė,
Telšių vyskupijos kurija

5.2. Parengti teritorijos
prie Alsėdžių Švč.
Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo
bažnyčios sutvarkymo ir
pritaikymo piligrimų ir
turizmo reikmėms
projektą ir atlikti darbus

200

0

0

Plungės rajono savivaldybė,
Telšių vyskupijos kurija

Iš viso asignavimų
planui

9835

720,423

7,3

1. Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetas:

9060

0

0

1.1. bendrojo
finansavimo lėšos

9060

0

0

Iš jų pagal finansavimo
šaltinius:
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1.2. ES ir kitos
tarptautinės paramos
lėšos
1.3. specialiųjų programų
lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai Privatizavimo fondo
lėšos

775

720,423

93

KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS GINKLUOTŲ KONFLIKTŲ IR KITŲ
EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Kultūros paveldo apsaugos ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atvejais
programos įgyvendinimo priemonių planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. rugsėjo 5 d. nutarimu Nr. 845 (Žin., 2006, Nr. 95-3732).
Ataskaitiniais metais buvo vykdomi archyvų komplekso pastato, esančio Vilniuje,
Mindaugo g. 8, rekonstravimas ir priestato statyba, panaudojant 1 957 000 Lt.
ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Tikslo, uždavinio ir priemonės
pavadinimas

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

Priemonę įgyvendinanti
institucija

Tikslas - išsaugoti nacionalinės reikšmės šalies kultūros paveldą ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų
atvejais
6 Uždavinys - įrengti į išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašą įtrauktuose
muziejuose, bibliotekose ir archyvuose specialias patalpas, kurios būtų skirtos į išskirtinę etninę, istorinę, estetinę ar
mokslinę vertę turinčių kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašus įtrauktoms kultūros vertybėms saugoti ekstremalių
situacijų atvejais
6.1. įrengti specialias patalpas į
išskirtinę kultūrinę vertę turinčių
nekilnojamojo kultūros paveldo
objektų sąrašą įtrauktuose
muziejuose ir bibliotekose, kurios
būtų skirtos į išskirtinę etninę,
istorinę, estetinę ar mokslinę vertę
turinčių kilnojamųjų kultūros
vertybių sąrašus įtrauktoms
kultūros vertybėms saugoti
ekstremalių situacijų atvejais

1100

0

0

6.2. įrengti specialias patalpas į
išskirtinę kultūrinę vertę turinčių
nekilnojamojo kultūros paveldo
objektų sąrašą įtrauktuose
archyvuose, kurios būtų skirtos į
išskirtinę etninę, istorinę, estetinę
ar mokslinę vertę turinčių
kilnojamųjų kultūros vertybių
sąrašus įtrauktoms kultūros
vertybėms saugoti ekstremalių

1400

1957

140

Kultūros ministerija

Lietuvos archyvų
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės

55
situacijų atvejais
Iš viso asignavimų planui

2500

1957

78

1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas:

2500

1957

78

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

2500

1957

78

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:

1.2. ES ir kitos tarptautinės
paramos lėšos
1.3. specialiųjų programų lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai - Privatizavimo
fondo lėšos

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ PROFESIONALIŲ TEATRŲ SCENOS
APŠVIETIMO IR GARSO ĮRANGOS MODERNIZAVIMO 2008–2010 METŲ
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Kultūros ministerijos parengto investicijų projekto „Valstybės ir savivaldybių
profesionalių teatrų scenos apšvietimo ir garso įrangos modernizavimo 2008–2010 metų
programa“, patvirtinta 2007 m. gegužės 30 d. LRV nutarimu Nr. 541 tikslai:
1. atnaujinti valstybės ir savivaldybių teatrų (toliau – teatrai) scenos apšvietimo ir
garso įrangą, siekiant sudaryti tinkamas profesionalaus scenos meno veiklos sąlygas
kūrybiniams ir techniniams darbuotojams;
2. naudojant modernią teatrų scenos apšvietimo ir garso įrangą, tobulinti spektaklių ir
kitų renginių vaizdo ir garso kokybę.
2010 m. projektas įgyvendintas 2 teatruose – Šiaulių dramos teatre ir Panevėžio lėlių
vežimo teatre. Šiaulių dramos teatre modernizuota scenos apšvietimo sistema – teatras įsigijo
apšvietimo sistemos pultą, spalvų keitimo maitinimo šaltinį, dimerį, DMX įrašymo įrenginį,
grotuvus, motorizuotą lyrą, kompiuterį, procesorių ir monitorių, prožektorius, spalvų
keitiklius. Panevėžio lėlių vežimo teatre garso ir apšvietimo aparatūra įmontuota teatro
žiūrovų salėje, taip pat transportuojama garso aparatūra, leidžianti išgauti kokybišką garsą
teatro vasaros gastrolių metu važinėjant po Lietuvą.
Įgyvendinus projektą, pasiekti programos uždaviniai – atnaujinta 2 teatrų scenos
apšvietimo ir garso įranga ir sumažintos teatrų scenos apšvietimo ir garso įrangos
eksploatavimo išlaidos.
Įsigijus naujos aparatūros pagerėjo spektaklių ir kitų renginių meninė kokybė.
Teatrams sudarytos geresnės sąlygos sukurti aukštos kokybės scenos meno kūrinius, o
žiūrovams – galimybė tenkinti kultūrinius poreikius. Pagerintos kokybės scenos kūriniai
dažniau pristatomi šalies regionuose, skatinama profesionaliojo meno sklaida.
ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Tikslo, uždavinio ir priemonės
pavadinimas
1. Priemonė. Įsigyti teatrų scenos
apšvietimo ir garso įrangą

Patvirtinti
Panaudoti
(patikslinti)
asignavimai, tūkst.
asignavimai, tūkst.
litų
litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

Priemonę
įgyvendinanti
institucija

*

461

Šiaulių dramos
teatras

*

79

Panevėžio lėlių
vežimo teatras

56
Iš viso asignavimų planui

*

540

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas:

540

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

540

1.2. ES ir kitos tarptautinės
paramos lėšos
1.3. specialiųjų programų lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai
* Priemonių plane neišskirtas 2010 metams preliminarus lėšų poreikis

BIBLIOTEKŲ RENOVACIJOS IR MODERNIZAVIMO 2003-2013 METŲ
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo programa patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 1454 (Žin., 2002, Nr. 92-3943).
2010 m. viešosioms bibliotekoms knygoms ir kitiems informaciniams dokumentams
įsigyti iš valstybės biudžeto buvo skirta 2 240 550 Lt. Skirtas finansavimas yra 30 proc.
mažesnis nei 2009 metais ir yra lygus 25 proc. Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo
2003-2013 metų programoje (toliau – Programa) 2010 m. planuoto finansavimo
dokumentams įsigyti viešosiose bibliotekose. Už skirtas lėšas viešosios bibliotekos fondus
papildė 93 319 vnt. naujų ledinių (32 267 pavadinimų). Vieno vieneto statistinė kaina – 24,01
Lt (1,07 Lt didesnė už statistinę 2009 metais įsigyto leidinio kainą).
2010 m. vidutiniškai vieno gyventojo informaciniam aprūpinimui viešosiose
bibliotekose tenka 0,67 Lt, įsigyta beveik 28 dokumentai vienam tūkstančiui gyventojų.
Programoje numatytas siektinas gyventojų informacinio aprūpinimo viešosiose bibliotekose
finansavimo lygis – 3 Lt vienam gyventojui ir apie 200 dokumentų vienam tūkstančiui
gyventojų.
Duomenų bazių centralizuotai prenumeratai viešosiose bibliotekose 2010 m. skirta
330 tūkst. Lt, iš jų už 48 tūkstančius Lt pratęsta lietuviškos teisinės informacijos INFOLEX.
Praktika duomenų bazės prenumerata 66 pagrindinėse bibliotekose (150 darbo vietų
licencijos). Už 282 tūkstančius Lt tęsiama universalaus pobūdžio duomenų bazių anglų kalba
prenumerata – Oxford Reference Online - Premium Collection (Oxford University Press
leidyklos anglų kalbos aiškinamieji žodynai, žinynai, iliustruotos enciklopedijos) Grove Art
Online (Oxford University Press leidiniai ir informacija apie meną), Grove Music Online
(Oxford University Press leidiniai ir informacija apie muziką).
Šios priemonės įgyvendina Programos 1 tikslo (4.1 punktas) – užtikrinti Lietuvos
gyventojams galimybę įgyti žinių ir kvalifikaciją, kurios leistų prisitaikyti prie greitai
kintančių gyvenimo ir darbo sąlygų, sėkmingai konkuruoti pasaulio rinkose 5.1 uždavinį
„Sudaryti sąlygas viešųjų bibliotekų vartotojams naudotis bibliotekų fondais, kuriuose
sukaupti ir tradiciniai informacijos šaltiniai (knygos, periodiniai leidiniai), ir nauji – garsiniai
ir garsiniai regimieji, taip pat kompiuterizuotomis Lietuvos ir užsienio bibliotekų paslaugomis
ir informacijos priemonėmis“.
2010 m. buvo tęsiamas projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimas, kuris apima
viešųjų bibliotekų kompiuterizavimo ir viešos interneto prieigos paslaugų plėtrą, bibliotekų
specialistų, dirbančių su viešos prieigos kompiuteriais ir internetu, kvalifikacijos kėlimą,
gyventojų skatinimo ir mokymo viešosiose bibliotekose bei poveikio vertinimo veiklas.
Projektu įgyvendinamas Programos antrasis tikslas (4.2 punktas) - panaikinti miesto ir
provincijos ryšių informacinės infrastruktūros netolygumus ir suteikti visiems gyventojams
vienodas galimybes naudotis informacinėmis technologijomis socialinėms ir visuomeninėms
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reikmėms, 5.2. uždavinys „Sukurti kompiuterinio duomenų kaupimo, apdorojimo ir teikimo
naudotojams priemones miestų ir periferijos gyventojams, ugdyti jų informacinius įgūdžius“.
Projektas tiesiogiai tarnauja informacinės visuomenės plėtrai, e. atskirties mažinimui,
sukuriant regionų viešosiose bibliotekose gyventojams palankias aplinkas ir sąlygas
pasinaudoti kompetentingų specialistų pagalba ir konsultacijomis įsisavinant e. valdžios ir
kitas informacines paslaugas.
Projektas bendrafinansuojamas iš valstybės biudžeto ir 2007 metais Kultūros
ministerijai skirtos tikslinės Bilo ir Melindos Geitsų fondo (toliau – Fondas) dotacijos.
Projekto vykdytojas – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
2010 m. įgyvendinant Programos 3 tikslą (4.3 punktas) – sudaryti bibliotekose
tinkamas sąlygas kaupti, saugoti ir pateikti visuomenei nacionalinio kultūros ir mokslo
paveldo objektus, užtikrinti bibliotekų fondų prieinamumą buvo toliau vykdomi:
- Uždavinys 5.3. „Įdiegti Lietuvos integralią bibliotekų informacijos sistemą (LIBIS)“:
2010 m. tęsiant įgyvendinti investicinį projektą „Lietuvos Respublikos bibliotekų
integralios informacijos sistemos LIBIS kūrimas“ įsigyta 20 vnt. kompiuterių ir 10 vnt.
monitorių (60,9 tūkst. litų. LIBIS vystymui įsigyta 100 vnt. antivirusinių licencijų, vykdyta
LIBIS programinės įrangos plėtra (239,1 tūkst. litų).
- Uždavinys 5.4. „Gerinti bibliotekų veiklą, šiuo tikslu renovuoti senus bibliotekų
pastatus ir statyti naujus, atitinkančius bibliotekų specifiką“:
Valstybės investicijos buvo skirtos šių savivaldybių ir apskričių bibliotekų pastatams
renovacijos ir statybos darbams tęsti: Akmenės rajono savivaldybės, Anykščių rajono
savivaldybės, Druskininkų savivaldybės, Jurbarko rajono savivaldybės, Kauno rajono
savivaldybės, Kazlų Rūdos savivaldybės, Kėdainių rajono savivaldybės, Kretingos rajono
savivaldybės, Plungės rajono savivaldybės, Prienų rajono savivaldybės, Skuodo savivaldybės,
Širvintų rajono savivaldybės, Telšių rajono savivaldybės, Zarasų rajono savivaldybės
viešosioms bibliotekoms, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešėjai bibliotekai ir Vilniaus
apskrities A. Mickevičiaus viešajai bibliotekai. 2010 metais užbaigti Raseinių rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 1, rekonstravimo
darbai. Tęsiant Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pastato rekonstravimą
1716 kv. m. ploto išardytas konstrukcijų monolitas, 661 kv. m. sumontuotos metalinės
konstrukcijos ir mūro darbų, gręžininiais poliais ir rentiniais sustiprinti pamatai, atlikta grindų
apdaila rūsyje ir išbetonuoti pamatai kolonos, lifto sienos, perdangos ir laiptų maršos bei kiti
darbai.
ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
Atsižvelgiant į tai, kad programa neturi patvirtinto priemonių plano, šioje lentelėje
pateikiamos priemonės laisva forma pagal įgyvendintas veiklas.

Tikslo, uždavinio ir priemonės
pavadinimas

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

Priemonę
įgyvendinanti
institucija

Tikslas. Užtikrinti Lietuvos gyventojams galimybę įgyti žinių ir kvalifikaciją, kurios leistų prisitaikyti prie
greitai kintančių gyvenimo ir darbo sąlygų, sėkmingai konkuruoti pasaulio rinkose
Uždavinys. Sudaryti sąlygas viešųjų bibliotekų vartotojams naudotis bibliotekų fondais, kuriuose sukaupti ir
tradiciniai informacijos šaltiniai (knygos, periodiniai leidiniai), ir nauji – garsiniai ir garsiniai regimieji, taip pat
kompiuterizuotomis Lietuvos ir užsienio bibliotekų paslaugomis ir informacijos priemonėmis
Atnaujinti bibliotekų fondus, integruoti
bibliotekas į tarptautinius informacinius
tinklus

2570,5

2570,5

100

Kultūros
ministerija

Tikslas. Panaikinti miesto ir provincijos ryšių informacinės infrastruktūros netolygumus ir suteikti visiems
gyventojams vienodas galimybes naudotis informacinėmis technologijomis socialinėms ir visuomeninėms
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reikmėms
Uždavinys. Sukurti kompiuterinio duomenų kaupimo, apdorojimo ir teikimo naudotojams priemones miestų ir
periferijos gyventojams, ugdyti jų informacinius įgūdžius
Vykdyti projektą „Bibliotekos
pažangai“

700

700

100

Kultūros
ministerija,
Lietuvos
nacionalinė
Martyno Mažvydo
biblioteka

Tikslas. Sudaryti bibliotekose tinkamas sąlygas kaupti, saugoti ir pateikti visuomenei nacionalinio kultūros ir
mokslo paveldo objektus, užtikrinti bibliotekų fondų prieinamumą.
Uždavinys. Gerinti bibliotekų veiklą, šiuo tikslu renovuoti senus bibliotekų pastatus ir statyti naujus,
atitinkančius bibliotekų specifiką.
Uždavinys. Įdiegti Lietuvos integralią bibliotekų informacijos sistemą (LIBIS)
Lietuvos Respublikos bibliotekų
integralios informacijos sistemos LIBIS
kūrimas

300

300

100

Lietuvos
nacionalinė
Martyno Mažvydo
biblioteka

18620

18618

100

Kultūros
ministerija,
Lietuvos
nacionalinė
Martyno Mažvydo
biblioteka

Investicijų projektas „Bibliotekų
kompiuterizavimas

500

500

100

Kultūros ministerija

Pagrindinio Lietuvos nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos pastato
Vilniuje, Gedimino pr. 51
rekonstravimas

3500

3500

100

Lietuvos
nacionalinė
Martyno Mažvydo
biblioteka

Šiaulių apskrities P. Višinskio
viešosios bibliotekos rekonstravimas,
Aušros al. 62, Šiauliai

2000

2000

100

Kultūros ministerija

Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus
viešosios bibliotekos pastatų Trakų g.
10 ir 12, Vilniuje, rekonstravimas

3000

3000

100

Kultūros ministerija

Pastato Naujojoje Akmenėje, V.
Kudirkos g. 9, rekonstravimas –
pritaikymas Akmenės rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos
reikmėms

300

300

100

Akmenės rajono
savivaldybė

Anykščių rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos pastato
Anykščiuose, Vyskupo skvere, statyba

1200

1200

100

Anykščių rajono
savivaldybė

Druskininkų savivaldybės viešosios
bibliotekos pastato Druskininkuose, V.
Kudirkos g. 13, rekonstrukcija ir
modernizavimas

1000

1000

100

Druskininkų
savivaldybė

Pastato Jurbarke, Vilniaus g. 4,
pritaikymas Jurbarko rajono
savivaldybės viešajai bibliotekai

590

590

100

Jurbarko rajono
savivaldybė

Kauno rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos pastato Garliavoje, Vytauto

1080

1080

100

Kauno rajono
savivaldybė

Vykdyti bibliotekų infrastruktūros
plėtros programą

Iš jų pagal investicinius projektus: *
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g. 21, rekonstravimas
Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios
bibliotekos pastato Kazlų Rūdoje,
Vytauto g. 21, rekonstravimas

200

198

99

Kazlų Rūdos
savivaldybė

Kėdainių rajono savivaldybės
Mykalojaus Daukšos viešosios
bibliotekos pastatų Kėdainiuose,
Didžiosios Rinkos a. 9 ir 11,
rekonstravimas

950

950

100

Kėdainių rajono
savivaldybė

Kretingos rajono savivaldybės M.
Valančiaus viešosios bibliotekos
pastato Kretingoje, J. K. Chodkevičiaus
g. 1B, statyba

300

300

100

Kretingos rajono
savivaldybė

Plungės rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos pastato rekonstravimas ir
M. Oginskio dvaro ansamblio
laikrodinės-oranžerijos restauravimas ir
pritaikymas bibliotekos reikmėms

500

500

100

Plungės rajono
savivaldybė

Prienų rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos Prienuose, Kauno g. 2A,
modernizavimas

300

300

100

Prienų rajono
savivaldybė

Raseinių rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos pastato
Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 1,
rekonstravimas

600

600

100

Raseinių rajono
savivaldybė

Skuodo rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos naujo pastato Skuode,
Dariaus ir Girėno g. 25B/Turgaus g.
3, statyba

200

200

100

Skuodo rajono
savivaldybė

Širvintų rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos ir Širvintų rajono
savivaldybės kultūros centro pastato
Širvintose, I. Šeiniaus g. 4
rekonstravimas ir modernizavimas

600

600

100

Širvintų rajono
savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės
„Žemaitės“ dramos teatro, Telšių
rajono savivaldybės kultūros centro
ir Telšių rajono savivaldybės
Karolinos Praniauskaitės viešosios
bibliotekos pastato Telšiuose,
Respublikos g. 18/Katedros a. 1,
avarinės būklės likvidavimas ir
rekonstravimas

1600

1600

100

Telšių rajono
savivaldybė

Zarasų rajono savivaldybė, Zarasų
rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos pastato Zarasuose, D.
Bukonto g. 20, rekonstravimas ir
priestato statyba

200

200

100

Zarasų savivaldybė

22190,5

22188,5

1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas:

22190,5

22188,5

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

22190,5

22188,5

Iš viso asignavimų planui
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:

1.2. ES ir kitos tarptautinės paramos
lėšos
1.3. specialiųjų programų lėšos ir
pajamų įmokos

60
2. Kiti šaltiniai
*Asignavimų valdytoja yra Kultūros ministerija, o priemones vykdė savivaldybės
Pastaba. Lentelėje pateikti Kultūros ministerijos strateginiame veiklos plane patvirtinti asignavimai programai
įgyvendinti.

MUZIEJŲ MODERNIZAVIMO 2007-2015 METŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu
Nr. 275 patvirtintos Muziejų modernizavimo 2007-2015 metų programos (toliau – Programa)
(Žin., 2007, Nr.34-1238) priemonę Nr.1.1 „Rekonstruoti muziejų pastatus, atlikti kapitalinį ir
paprastąjį jų remontą, statyti naujus pastatus“ 2010 m. atnaujinimo darbai vykdyti 12-oje į
Programą įtrauktų muziejų (8-iuose Kultūros ministerijos pavaldumo objektuose ir 4-iuose
savivaldybių muziejuose).
Iš Valstybės investicijų programos (toliau – VIP) tam skirta 15,174 mln.
(panaudota 15,159 mln.) Lt. Lietuvos nacionaliniam muziejui skirta 500 tūkst. Lt, Lietuvos
jūrų muziejui 6,359 mln. Lt (planuota 6,374, panaudota 3,174 ir 3,185 mln. Lt), Maironio
lietuvių literatūros muziejui 3 mln. Lt, Šiaulių „Aušros“ muziejui 2,5 mln. Lt, Šiaulių
„Aušros“ muziejaus Fotografijos muziejui 1 mln. Lt, Lietuvos teatro, muzikos ir kino
muziejui 500 tūkst. Lt, Klaipėdos m. savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejui 200
tūkst. Lt, Kupiškio etnografijos muziejui 300 tūkst. Lt, Prienų krašto muziejui 400 tūkst. Lt,
Raseinių krašto istorijos muziejui 400 tūkst. Lt.
Iš VIP finansavimas taip pat skirtas 5 muziejų (iš viso 16,525 mln. Lt), kurie nėra
įtraukti į Programą, pastatų atnaujinimui. Lietuvos liaudies buities muziejaus miestelio
komplekso užbaigimui 1,899 mln. Lt, Kernavės archeologijos ir istorijos muziejaus pastato
rekonstrukcijai 1,826 mln. Lt, Valdovų rūmų atstatymui 12 mln. Lt, Pakruojo krašto
muziejaus „Žiemgala“ pastato Žeimelyje restauravimui 200 tūkst. Lt., Jono Basanavičiaus
sodybai Ožkabaliuose Vilkaviškio raj. (buvęs Marijampolės apskrities muziejus, kuris nuo
2010 m. liepos 1 d. tapo Lietuvos nacionalinio muziejaus filialu) 600 tūkst. Lt.
2010 m. 3-jų muziejų, kurie įtraukti į Programą, pastatams tvarkyti skirtas
finansavimas iš ES paramos lėšų (iš viso 24,3 mln. Lt). Lietuvos jūrų muziejaus akvariumų
rekonstrukcijai skirta 8,3 mln. Lt, Trakų istorijos muziejaus pastato Kęstučio g. 4 ir
Medininkų pilies tvarkymui iš viso 16 mln. Lt.
2010 m. baigtas tvarkyti Lietuvos liaudies buities muziejaus miestelio
kompleksas ir Jono Basanavičiaus sodyba Ožkabaliuose (objektai nėra įtraukti į Programos 24 priedus).
Įgyvendinant Programos priemonę Nr. 1.2 „Įsigyti ekspozicijų, saugyklų,
restauravimo dirbtuvių įrangą, įrengti ekspozicijas, saugyklas, restauravimo dirbtuves“
panaudota 768 tūkst. Lt. Įrengtas geoterminis šildymas, ekspozicijų salės, eksponatų
saugyklos Respublikiniame Vaclovo Into akmenų muziejuje, kuris pavaldus Aplinkos
ministerijai (iš viso panaudota 465 tūkst. Lt: 100 tūkst. Lt – iš VIP, 365 tūkst. Lt iš ES
paramos). Lietuvos nacionaliniam muziejui ekspozicinės ir saugyklų įrangos įsigijimui iš VIP
skirta už 303 tūkst. Lt.
Įgyvendinant Programos priemonę Nr. 1.3 „Modernizuoti muziejų apsaugos
priemones“, priemonę Nr. 2.1 „Įsigyti šalies ir jos kultūros istorijai svarbių eksponatų“ ir
priemonę Nr. 2.2 „Ieškoti Lietuvos kultūros vertybių užsienyje“, finansavimas iš Kultūros
ministerijos biudžeto 2010 m. nebuvo skirtas. Remiantis muziejų pateiktais statistiniais
duomenimis, 2010 m. nacionaliniai ir respublikiniai muziejai įsigijo 83625 naujus eksponatus.
Įgyvendinant Programos priemonę Nr. 3.2 „Parengti ir kultūros ministro įsakymu
patvirtinti Muziejų fonde esančių muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo darbų
finansavimo taisykles, atlikti muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo darbus“, lėšos

61

Muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo programai iš Kultūros ministerijos
biudžeto nebuvo skirtos. Iš Kultūros rėmimo fondo paremta 15 muziejų pateiktų eksponatų
restauravimo projektų (iš viso skirta 89,7 tūkst. Lt). Remiantis muziejų pateiktais statistiniais
duomenimis, 2010 m. nacionaliniai ir respublikiniai muziejai restauravo 1783 eksponatus,
konservavo 15524 eksponatus. Įgyvendinant minėtą priemonę 2010 m. taip pat buvo
vykdomas muziejinių vertybių restauratorių atestavimas. Prie Kultūros ministerijos veikianti
Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisija vertina restauratorių atliktus
darbus, juos atestuoja ir siūlo Kultūros ministrui suteikti restauratoriams atitinkamas
kvalifikacines kategorijas. Per metus atestuota 11 naujų restauratorių, 20 restauratorių
pasitvirtino turimas kategorijas, 18 restauratorių suteikta aukštesnė už turėtą kategorija. 11
restauratorių įgijo aukščiausią kategoriją (tai labai aukštas rodiklis lyginant su ankstesniais
metais). Restauratorių kvalifikacijos kėlimas sudaro prielaidas užtikrinti eksponatų tinkamą
saugojimą ir priežiūrą.
Įgyvendinant Programos priemonę Nr. 4.1. „Parengti, kultūros ministro įsakymu
patvirtinti ir įdiegti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS)“, ši priemonė
buvo įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493
„Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos
strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr.66-2624, Nr. 120-5141) įgyvendinimo priemonių
2009-2013 metų planą, kurio 1.2.1 priemonė numato įdiegti LIMIS Lietuvos muziejuose.
2010 m. LIMIS projektui skirtas finansavimas iš ES Struktūrinės paramos lėšų.
Lietuvos dailės muziejus, kuriam Kultūros ministro 2009 m. liepos 7 d. įsakymu Nr.345
pavesta vykdyti ir koordinuoti šį projektą, 2010 m. kovo 18 d. pasirašė sutartį su Informacinės
visuomenės plėtros komitetu ir VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“. Projektui, kuris
finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė
visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.3-IVPK-04-V „Lietuvos kultūra
informacinėje visuomenėje“, skirta 6.999.999,64 Lt.
LIMIS paskirtis – į bendrą informacijos sistemą sujungti Lietuvos muziejų
duomenų bazes, užtikrinti LIMIS elektroninio katalogo palaikymą ir vystymą, įdiegti
priemones muziejų eksponatų skaitmeninimui ir visateksčių muziejų duomenų bazių kūrimui,
užtikrinti informacijos apie Lietuvos muziejų eksponatus paiešką. Šis projektas svarbus visai
muziejų bendruomenei, kuris leis automatizuoti muziejų eksponatų apskaitą, palengvins
kasdienį rinkinių saugotojų darbą, į bendrą informacijos sistemą sutelks duomenis apie
Lietuvos muziejuose saugomas vertybes, leis teikti daugiau elektroninių paslaugų muziejų
lankytojams. Pirmajame projekto etape, kuris truks nuo 2010 m. iki 2012 m. pabaigos, LIMIS
numatoma įdiegti 19-oje muziejų (4 nacionaliniuose ir 15 respublikinių).
2010 m. atlikti šie LIMIS projekte numatyti darbai: patvirtinti sistemos nuostatai
(Žin., 2010, Nr. 29-1371), su Vidaus reikalų ministerija suderinti LIMIS duomenų saugos
nuostatai bei kiti informacinės sistemos saugą reglamentuojantys dokumentai, Informacinės
visuomenės plėtros komitete įregistruota LIMIS specifikacija. Bendradarbiaujant su Lietuvos
muziejais, Lietuvos dailės muziejus rengė LIMIS reikalingas klasifikavimo sistemas (vienas iš
jų pradėjo rengti naujai, kitas pildė, koregavo, vertė į anglų k.). Parengti 4 tezaurai, 20
klasifikatorių, pradėti rengti Personalijų ir Raktažodžių žodynai. Parengti į projektą įtrauktų
paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų 4 konkursų dokumentai (vykdyti elektroninėmis
priemonėmis), išaiškinti šių pirkimų nugalėtojai, su jais pasirašytos paslaugų/darbų pirkimo–
pardavimo sutartys, pradėti vykdyti 2010 m. numatyti darbai. Įsisavinta 162,702 tūkst. Lt
projektui skirtų lėšų.
Vykdant projekto priežiūros funkciją, Kultūros ministerija sudarė LIMIS
Stebėsenos komiteto sudėtį ir parengė jo darbo reglamento projektą. Daugiau informacijos
apie projektą interneto svetainėje adresu www.emuziejai.lt.
Įgyvendinant Programos priemonę Nr. 4.2 „Plėtoti muziejų portalo
www.muziejai.lt veiklą – pristatyti muziejus internete“ iš Kultūros rėmimo fondo Lietuvos
muziejų portalo vystymui skirta 10 tūkst. litų. 2010 m. pradėjo veikti naujas muziejų portalas
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www.emuziejai.lt, kuriame viešinama informacija apie muziejų vykdomas skaitmeninimo
srities iniciatyvas.
Muziejinių vertybių skaitmeninimo srityje (Programos priemonė Nr. 5.1) buvo
vykdoma numatytų skaitmeninti eksponatų atranka, sudaromi jų sąrašai, muziejų darbuotojai
dalyvavo mokymuose, skirtuose skaitmeninimo gebėjimams ugdyti. 2010 m. Lietuvos dailės
muziejui skaitmeninimo centro veiklai iš VIP skirta 200 tūkst. Lt. Veiklą pradėjo 3 regioniniai
skaitmeninimo centrai muziejuose: Kaune nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje,
Šiauliuose „Aušros“ muziejuje, Klaipėdoje Lietuvos jūrų muziejuje. Lietuvos dailės muziejus
ir Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejus kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo
biblioteka ir kitais partneriais dalyvavo ES Struktūrinės paramos lėšomis įgyvendinamame
projekte „Epaveldas“. Iš Kultūros ministerijos Skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos
programos konkurso būdu buvo skirtas finansavimas 2 muziejų – Lietuvos dailės muziejaus ir
Lietuvos aviacijos muziejaus – projektams (iš viso beveik 19 tūkst. Lt). Remiantis muziejų
pateiktais statistiniais duomenimis 2010 m. nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose
suskaitmeninti 33337 eksponatai.
Įgyvendinant Programos priemonę Nr. 6.1 „Vykdyti muziejų vadovų patvirtintas
šviečiamąsias programas“ ir remiantis muziejų pateiktais statistiniais duomenimis, 2010 m.
nacionaliniai ir respublikiniai muziejai parengė 6042 edukacinių užsiėmimų (140 temų),
kuriuose dalyvavo beveik 115,113 tūkst. lankytojų.
Įgyvendinant Programos priemonę Nr. 6.2 „Parengti ir įdiegti muziejų vertinimo
sistemą“, pagal Kultūros ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-429 patvirtintus
Muziejų vertinimo nuostatus, 2010 m. paraišką vertinimui pateikė Lietuvos liaudies buities
muziejus (įvertintas 2011 m. kovo 8 d.). Muziejų vertinimo tikslas – nustatyti muziejų
pasirengimą atlikti steigimo dokumentuose numatytus tikslus ir funkcijas bei teikti
kokybiškas paslaugas lankytojams. Iki 2012 m. muziejų dalyvavimas vertinime yra
savanoriškas, vėliau jis taps privalomu Kultūros ministerijos pavaldumo muziejams.
Įgyvendinant Programos priemonę Nr. 7.1 „Parengti ir Kultūros ministro įsakymu
patvirtinti Ilgalaikio muziejininkų kvalifikacijos tobulinimo nuostatus, tobulinti muziejininkų
kvalifikaciją“, Kultūros ministerija kartu su Lietuvos muziejų asociacija organizavo Lietuvos
muziejų darbuotojų dalyvavimą 7-ojoje Baltijos muzeologijos mokykloje, vykusioje 2010 m.
liepos 13-19 d. Rezeknėje (Latvija), kurios tema „Nematerialusis paveldas ir muziejai“ (iš
Kultūros rėmimo fondo skirta 15 tūkst. Lt). Lietuvos muziejų asociacija už ES paramos lėšas
2010-2011 m. vykdo projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų
ugdymas: II etapas“, kuriame dalyvauja 10 Lietuvos muziejų. Kultūros ministerijos atstovė
dalyvavo Europos Komisijos „Kolekcijų mobilumo“ ekspertų darbo grupės ir jos „Muziejų
specialistų mainų“ pogrupio darbe (parengtas tyrimas ir rekomendacijos 2010 m. liepos 1 d.
pateiktos Europos Komisijos Kultūros reikalų komitetui).
ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Tikslo, uždavinio ir priemonės
pavadinimas

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

Priemonę
įgyvendinanti
institucija

1. Tikslas - sudaryti muziejuose sąlygas tinkamai kaupti, saugoti, restauruoti, eksponuoti ir apsaugoti kultūros
vertybes
1.1. Uždavinys - modernizuoti muziejų materialinę bazę (Programos 2–4 priedai)
1.1.1. Rekonstruoti muziejų
pastatus, atlikti kapitalinį ir
paprastąjį jų remontą, statyti
naujus pastatus

376.920* (2007–
2015)
VIP:
2010 -15.174

VIP:
15.159

100

Kultūros ministerija,
Aplinkos ministerija,
Krašto apsaugos
ministerija,
savivaldybės
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ES lėšos:
2010-2012 m.
24.300
1.1.2. Įsigyti ekspozicijų,
saugyklų, restauravimo dirbtuvių
įrangą, įrengti ekspozicijas,
saugyklas, restauravimo dirbtuves

1.1.3. Modernizuoti muziejų
apsaugos priemones

ES lėšos:
7.431

Trakų istorijos muziejus
(7.028),
Lietuvos Jūrų muziejus
(402)

46.335*
(2007–2015)
VIP:
2010 - 403

VIP:
2010 - 403

ES lėšos:
2010 – 365

ES lėšos:
2010 – 365 (V.Into
muziejus)

10.000*
(2007–2015)

0

100

Kultūros ministerija
(303),
Aplinkos ministerija
(465, iš jų 365 ES),
Krašto apsaugos
ministerija,
savivaldybės

0

Kultūros ministerija,
Aplinkos ministerija,
Krašto apsaugos
ministerija,
savivaldybės

0

0

Kultūros ministerija,
muziejai

0

0

Kultūros ministerija,
Kultūros paveldo
departamentas prie
Kultūros ministerijos,
nacionaliniai muziejai

0

0

Kultūros ministerija,
muziejai

0

Kultūros ministerija,
savivaldybės,
muziejai

0

Kultūros ministerija,
muziejai

2010 - 0
1.2. Uždavinys - papildyti muziejų rinkinius naujais eksponatais
1.2.1. Įsigyti šalies ir jos kultūros
istorijai svarbių eksponatų

3.600*
(2007-2015)
2010 - 0

1.2.2. Ieškoti Lietuvos kultūros
vertybių užsienyje

900*
(2007-2015)
2010 - 0

1.3. Uždavinys - restauruoti muziejines vertybes
1.3.2. Parengti ir kultūros ministro
įsakymu patvirtinti Muziejų fonde
esančių muziejinių vertybių
restauravimo ir konservavimo
darbų finansavimo taisykles
(įvykdyta), atlikti muziejinių
vertybių restauravimo ir
konservavimo darbus

0*
(2007–2015)

1.4. Uždavinys - stiprinti muziejų informacinę bazę
1.4.1. Parengti, kultūros ministro
įsakymu patvirtinti ir įdiegti
Lietuvos integralią muziejų
informacinę sistemą (LIMIS)**

1.4.2. Plėtoti muziejų portalo
www.muziejai.lt veiklą – pristatyti
muziejus internete

0*
(2007–2015)
ES lėšos:
2010-2012 m.
6.999,99

ES lėšos:
162,7

0*
(2007–2015)

0

2. Tikslas - ugdyti visuomenės kūrybiškumą, kokybiškai atnaujinus muziejų veiklą
2.1. Uždavinys - moderniomis priemonėmis ir technologijomis aktualizuoti šalies muziejų rinkinius ir užtikrinti
visuomenei galimybę susipažinti su skaitmenizuotu kultūros paveldu ir informacija apie jį
2.1.1. Parengti, kultūros ministro
įsakymu patvirtinti ir vykdyti
muziejinių vertybių
skaitmeninimo veiksmų planą

0*
(2007–2015)
2010 - 200

0

200 (LDM LIMIS
centro veiklai)

2.2. Uždavinys - sudaryti muziejuose sąlygas šviestis ir mokytis visą gyvenimą

Kultūros ministerija,
muziejai
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2.2.1. Vykdyti muziejų vadovų
patvirtintas šviečiamąsias
programas

0*
(2007–2015)

0

0

muziejai

2.3. Uždavinys - ugdyti muziejininkų gebėjimus teikti profesionalias paslaugas ir taip prisidėti prie mokymosi,
turizmo ir socialinės integracijos
2.3.1. Parengti ir kultūros ministro
įsakymu patvirtinti Ilgalaikio
muziejininkų kvalifikacijos
tobulinimo nuostatus, tobulinti
muziejininkų kvalifikaciją

0*
(2007–2015)

Iš viso asignavimų planui

0

0

Kultūros ministerija

23.720,7

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės
paramos lėšos

23.720,7
15.762

15.762
7.958,7

1.3. specialiųjų programų lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai
* Pagal patvirtintą Programos priemonių planą (Programos 1 priedas) numatytas įvykdymo laikas, kuris
nesuskirstytas pamečiui, čia taip pat nurodomas preliminarus lėšų poreikis visam įvykdymo laikotarpiui.
** Šios priemonės įgyvendinimas įtrauktas į Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio
saugojimo ir prieigos strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu
Nr. 493 (2009, Nr. 66-2624).

NACIONALINIŲ TRANSLIUOTOJŲ INFORMACINĖS SKLAIDOS PER SIENAS
SKATINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Nacionalinių transliuotojų informacinės sklaidos per sienas skatinimo programa
(toliau – Programa) buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gegužės 8 d.
nutarimu Nr. X-1533. Minėto Seimo nutarimo 2 punktu Vyriausybei buvo pasiūlyta patvirtinti
Nacionalinių transliuotojų informacinės sklaidos per sienas skatinimo programos
įgyvendinimo priemonių 2008–2012 metų planą (toliau – Priemonių planas). 2008 m.
gruodžio 3 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1291 Priemonių planas buvo patvirtintas.
Pažymėtina, kad vadovaujantis Programos 29 punktu, priemonės, nustatytos Priemonių plane,
finansuojamos atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes iš atsakingiems vykdytojams
numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gautų
lėšų.
Atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes bei skiriamus asignavimus, 2010 m.
pavyko įgyvendinti tik dalį Priemonių plane numatytų priemonių. Nepaisant finansinių
išteklių stygiaus, įgyvendindamas Programos priemones, Lietuvos nacionalinis radijas ir
televizija 2010 m. LTV 1 ir LTV 2 programų pagrindu rengė specialią televizijos programą
„LTV World“. Per šią programą užsienyje gyvenantiems asmenims buvo skleidžiama
informacija apie Lietuvą, pristatoma jos politika ir laimėjimai įvairiose visuomeninio
gyvenimo srityse, užtikrinama sisteminga informacijos apie Lietuvą sklaida užsienyje
gyventiems lietuviams. Speciali „LTV World“ programa buvo transliuojama per du dirbtinius
Žemės palydovus (Astra A4 ir Galaxy 19). Įgyvendindamas Programos priemones, Lietuvos
nacionalinis radijas ir televizija taip pat sudarė sutartis su Latvijos, Lenkijos ir Gruzijos
kabelinių tinklų operatoriaus, kad minėtų valstybių teritorijose būtų matoma televizijos
programa „LTV World“.
Įgyvendinant Programos priemones buvo sukoordinuoti vidurinių bangų radijo
dažniai, kuriais galėtų būti transliuojamos Lietuvos nacionalinių transliuotojų programos
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užsienyje (612 kHz, 666 kHz, 1386 kHz), todėl papildomų sprendimų 2010 m. dėl radijo
dažnių koordinavimo priimti nereikėjo.
Už šios Programos įgyvendinimą atsakingų institucijų ir įstaigų interneto
tinklalapiuose buvo skelbiama informacija apie Lietuvos nacionalinių transliuotojų programų
sklaidos ir jų priėmimo užsienyje galimybes.
ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
Tikslo, uždavinio ir priemonės
pavadinimas

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

Priemonę įgyvendinanti
institucija

1. Esamų viešosios įstaigos Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos (toliau
vadinama – Lietuvos nacionalinis
radijas ir televizija; LTV) televizijos
programų LTV1 ir LTV2 pagrindu
kurti ir transliuoti specialią programą
LTV World, rodyti specialias šios
programos laidas (pirmiausia
informacines laidas anglų ir rusų
kalbomis), užtikrinti programų
titravimą užsienio kalbomis

2 000

2. Sudaryti sutartis su transliavimo per
dirbtinius Žemės palydovus paslaugų
teikėjais ir LTV World televizijos
programą transliuoti apimant visą
Vakarų, Vidurio, Šiaurės ir Rytų
Europos teritoriją, taip pat Šiaurės
Ameriką

1 800

1 800

6. Parengti ir kultūros ministro
įsakymu patvirtinti Jungtinių Amerikos
Valstijų ir Europos valstybių mokamos
televizijos tinklais transliuojamų ir (ar)
retransliuojamų vietinei auditorijai
skirtų televizijos programų, rodomų
lietuvių kalba, perdavimo išlaidų
dalinio finansavimo konkurso
nuostatus

−

−

8. Išleisti ir išplatinti specialius
leidinius (bukletus, lankstinukus ar
pan.), informuojančius apie Lietuvos
nacionalinių transliuotojų programų
sklaidos ir jų priėmimo užsienyje
galimybes per Lietuvos diplomatines
atstovybes ir vietos lietuvių
bendruomenes užsienio valstybėse

15

0*

9. Už šios Programos įgyvendinimą
atsakingų institucijų ir įstaigų interneto
tinklalapiuose skelbti informaciją apie
Lietuvos nacionalinių transliuotojų
programų sklaidos ir jų priėmimo
užsienyje galimybes

−

−

Kultūros ministerija,
Užsienio reikalų
ministerija,
Ryšių reguliavimo
tarnyba,
Lietuvos radijo ir
televizijos komisija,
Lietuvos nacionalinis
radijas ir televizija

10. Kompetentingų Lietuvos institucijų
ir įstaigų sprendimais išlaikyti Lietuvai
sukoordinuotus radijo dažnius, kuriais

−

−

Ryšių reguliavimo
tarnyba,
Lietuvos radijo ir

Lietuvos nacionalinis
radijas ir televizija

100 %

Lietuvos nacionalinis
radijas ir televizija

Kultūros ministerija

0

Užsienio reikalų
ministerija
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transliuojamos Lietuvos nacionalinių
radijo transliuotojų programos
užsienyje vidutinėmis bangomis ir
perduodamos Lietuvos nacionalinių
radijo transliuotojų programos, pagal
galimybes siekti optimalios televizijos
programų sklaidos pasienio teritorijose
Iš viso asignavimų planui

televizijos komisija,
Susisiekimo ministerija,
Kultūros ministerija

3815

1 800

47,2 %

3815

1 800

47,2 %

3815

1 800

47,2 %

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės paramos
lėšos
1.3. specialiųjų programų lėšos ir
pajamų įmokos

2. Kiti šaltiniai
* Dėl lėšų taupymo finansavimas šiai priemonei nebuvo skirtas, todėl ji nebuvo vykdoma. Iš kitų programos
vykdytojų informacinės medžiagos platinimui taip pat negauta.
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ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJOS VEIKLOS TRUMPA APŽVALGA
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras 2010 m. parodė 162 spektaklius.
Gastrolėse Lietuvoje parodyti 4 spektakliai, užsienyje 6 spektakliai: Lenkijoje, Vengrijoje,
Slovenijoje, Ispanijoje. Spektaklius žiūrėjo 152,3 tūkst. žiūrovų. Efekto vertinimo kriterijus
įvykdytas 116,3 proc. pagrindinės salės užimtumo procentas siekė 96,5, rezultato kriterijus
įvykdytas 113,5 proc.
2010 m. pastatyti 4 nauji spektakliai: dvi operos ir du baletai. Iš jų viena J.Tamulionio
opera „Bruknelė“ ir K.Chačaturiano baletas „Čipolinas“, skirti vaikams. Kadangi spektaklių
vaikams teatro repertuare nedaug, šie spektakliai lankytojų įvertinti labai palankiai.
Spektaklių vaikams lankomumas siekė 105 proc.
2010 m. rėmėjų lėšomis buvo surengtas žymaus pasaulyje Niujorko simfoninio
orkestro koncertas. Aukšto profesinio meistriškumo atlikėjais iš užsienio papildytos teatro
jubiliejinių renginių „Lietuvos operai 90“ ir „Lietuvos baletui 85“ programos. Teatro žiūrovai
du vakarus galėjo gėrėtis operos primadonos V.Urmanos meistriškumu, pianisto E.Kisino
koncertu.
Siekiant populiarinti operos meną, 2010 m. buvo surengti du tarptautiniai seminarai –
„Nacionalinė opera – žymiausi kūriniai ir jų pastatymai“ ir „Nuo „Traviatos“ iki „Valkirijos“.
Vykdytos edukacinės programos vaikams ir jaunimui: teatralizuotos ekskursijos po
teatrą bei vaikų operos studija.
Lietuvos nacionalinis dramos teatras
Siekiant užsibrėžto strateginio tikslo - plėtoti nacionalinį teatro meną, formuojant
įvairiapusišką aukšto meninio lygio teatro repertuarą, prieinamą visiems visuomenės nariams,
sudarant sąlygas geriausių teatro kūrėjų raiškai, išsaugant repertuarinio teatro su pastovia
trupe statusą - Lietuvos nacionalinio dramos teatro (toliau – LNDT) vykdė 2 programas:
„Teatro meno pristatymas“ (kodas - 01.01) ir „Specialioji teatro žiūrovams aptarnauti”
programa (kodas - 01.81).
LNDT strateginiame plane pasirinktas efekto kriterijus – žiūrovų lankomumas (tūkst.
žm.), 2010 m. pasiektas 100,5 proc. LNDT aplankė 52,3 tūkst. žmonių, planuotas rodiklis –
52 tūkst.
Programos „Teatro meno pristatymas” tikslas - pristatyti teatro meną Lietuvoje ir
užsienyje (kodas - 01.01.01). Pasirinktas rezultato kriterijus – salės užimtumas (proc.), 2010
m. planuotas rodiklis lyginant su metų planu (62 proc.) įvykdytas 67,9 proc. Pasiektas
žemesnis nei planuota rodiklis siejamas su sudėtinga šalies ekonomine situacija ir
sumažėjusiomis žiūrovų finansinėmis galimybėmis lankytis teatre.
2010 m. LNDT vietoje planuotų 4 buvo pastatyti 5 nauji spektakliai:
• A.Schnitzlerio ,,10 dialogų apie meilę". Režisierė - Yana Ross, scenografas –
Marijus Jacovskis, kompozitorius – Faustas Latėnas.
• „Unė“ – vieno veiksmo mono spektaklis aktorės Unės Baye-Babickaitės (1897–
1961) dienoraščių motyvais. Režisierė ir aktorė - Birutė Mar, kompozitorius –
Antanas Kučinskas, scenos dailinininkai – Jolanta Rimkutė, Dmitrijus Matvejevas,
choreografė – Edita Stundytė.
• Brolių Presniakovų ,,Hungaricum” (Liūdnas dedektyvas). Režisierė – Ramunė
Kudzmanaitė, kompozitorius – Faustas Latėnas, scenografė – Lautra Lušaitytė,
choreografė – Živilė Baikštytė.
• Muzikinis spektaklis ,,Dievo žmogaus istorija”. Idėjos autorius – Adolfas
Večerskis, atlieka Arkadijus Gotesmanas, dailininkas – Linas Liandzbergis.
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Jevgenijaus Griškoveco ,,Planeta”. Režisierius ir aktorius – Algirdas Dainavičius,
kompozitorius – Jonas Jurkūnas, dailininkė – Marta Vosyliūtė.
2010 m. įvyko nacionalinės dramaturgijos festivalis ,,Versmė”, kurio metu parodyta
11 spektaklių.
2010 m. LNDT parodė 293 spektaklius, planuotas rodiklis – 205 spektakliai per metus
pasiektas 142,9 proc. Siekiant pritraukti kuo didesnę auditoriją ir pastačius daugiau spektaklių
nei planuota, gastrolių skaičius Lietuvoje padidėjo – vietoj planuotų 22 spektaklių, parodyti
28 spektakliai gastrolėse Lietuvoje.
LNDT „Specialiosios teatro žiūrovams aptarnauti“ programos tikslas - gerinti žiūrovų
aptarnavimo kokybę, teikiant mokamas paslaugas. Šios programos rezultatas vertinamas pagal
kriterijų – planuotų uždirbti už teikiamas paslaugas lėšų ir biudžetinių lėšų santykis (proc.)
buvo įvykdytas 91 proc. (metinis planas – 20 proc., įvykdyta – 18,2 proc.). LNDT 2010 m.
formuodamas repertuarą įvertindamas žiūrovų poreikius suteikė mokamų paslaugų už 1376,4
tūkst. Lt vietoj planuotų 900 tūkst. Lt, įvykdydamas metinį planą 152,9 proc.
Lietuvos nacionalinė filharmonija
2010 m. Lietuvos nacionalinė filharmonija (toliau - LNF) surengė 176 koncertus.
Juose apsilankė 40,4 tūkst. klausytojų. LNF organizavo Lietuvos nacionalinio simfoninio
orkestro 70-mečio jubiliejinius koncertus, Lietuvos kamerinio orkestro 50-mečio jubiliejinius
koncertus, Valstybinio Vilniaus kvarteto 45-mečio koncertų ciklą.
2010 m. surengtos Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro gastrolės Japonijoje.
Įvyko 21 koncertas didžiausiose Japonijos koncertų salėse. Įrašytas CD-DVD „Deutsche
Gramophon“ leidyklai.
2010 m. surengtos Lietuvos kamerinio orkestro gastrolės Stambule (Turkija),
Miuncheno „Prinz Regent Theater“ (Vokietija) salėje, Zagrebo (Kroatija), Brno (Čekija)
festivaliuose, Sandefjordo operos akademijoje (Norvegija).
Bendradarbiaujant su Lenkijos institutu ir Prancūzų kultūros centru surengtas
kompozitoriaus F.Chopino 200-osioms gimimo metinėms skirtų koncertų ciklas.
2010 m. atgaivintas ir aktualizuotas koncertų ciklas Trakų pilies muziejaus menėje,
atgaivinta istorinė edukacinė programa: V.Švedo opera vaikams „Gėlių mergytė“.
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Kultūros paveldo departamentas (toliau – KPD) įgyvendino 7 programas. Joms
finansuoti buvo skirta: 1) Kultūros paveldo apsaugos valstybiniam administravimui – 6493
tūkst. Lt, iš jų ilgalaikio turto įsigijimui 50 tūkst. Lt, 2) Kultūros paveldo apskaitai – 2433
tūkst. Lt, 3) Paveldotvarkos programai - 7174 tūkst. Lt, iš jų 1375 tūkst. Lt Tuskulėnų rimties
parko sukūrimo programos vykdymui, 4) 4000 tūkst. Lt skirta Lietuvos Respublikos ir
Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka)
įgyvendinimui, 5) 600 tūkst. Lt - Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų
pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms, 6) 800 tūkst. Lt -Nekilnojamojo
kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programai ir 7) 52 tūkst. Lt Specialiajai
nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimo paslaugų programai. Iš viso 21562,8 tūkst. Lt, iš jų
panaudota 21530,7 tūkst. Lt.
Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1354 KPD iš Privatizavimo fondo
buvo skirta 775 tūkst. Lt Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų
jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programai įgyvendinti ir 1618 tūkst. Lt Jono Pauliaus II
piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007-2013
metų programai įgyvendinti. Viso 2010 m. iš Privatizavimo fondo KPD buvo skirta 2393
tūkst. Lt, iš jų panaudota 2129,7 tūkst. Lt.
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Įgyvendinant 2010 m. Paveldotvarkos programą, buvo organizuoti 7 dvarų bei 17 kitų
kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai. Projektavimo ir tyrimų darbai buvo atlikti tik 3
objektuose. 2010 m. naujai pradėti tvarkybos darbai 5 objektuose, o darbai buvo užbaigti 11
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų. Taip pat atlikti Mažųjų Žinėnų piliakalnio (Jonavos
r.) archeologiniai tyrimai, parengtas Joniškėlio dvaro sodybos rūmų, vad. naujaisiais (Pasvalio
r.), stogo ir perdangų tvarkybos darbų projektas bei Sapiegų rūmų, Vilniuje, restauravimo
darbų (I etapo) projektas.
2010 m. buvo tęsiami nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planų
(toliau – specialieji planai) rengimo darbai. KPD rengiami 45 objektų specialieji planai, iš
kurių finansavimas 2010 m. skirtas 28 (15 baigti, 13 tęsiami). Šiems darbams atlikti skirta
1040 tūkst. Lt. 15-os objektų specialieji planai užbaigti ir patvirtinti, 13-kai objektų parengti
sprendiniai ir pradėtas baigiamasis etapas, 9-iems objektams rengiamos koncepcijos, 5-iems
rengiami sprendiniai, vienam - pradėta esamos būklės analizė, vienam - baigtos parengiamojo
etapo procedūros.
2010 m. baigta įgyvendinti Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 932
patvirtinta Tuskulėnų rimties parko sukūrimo programa. 2010 m. pagal Valstybės investicijų
programą Tuskulėnų rimties parko sukūrimui buvo skirta 1375 tūkst. Lt.
Pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo
ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo 2010 metų programą (skirta 4,0 tūkst. Lt.),
tvarkybos darbai buvo atliekami 13 Lietuvos Katalikų Bažnyčiai priklausančių kultūros
paveldo objektų (2009 m. – 28 objektuose). Vykdant šią programą užbaigti 5 kultūros paveldo
objektų tvarkybos darbai.
2010 m. Kultūros vertybių registre iš viso buvo registruotos 20349 kultūros vertybės,
iš jų: 1) nekilnojamosios kultūros vertybės – 16393 (pavienių objektų – 14186, kompleksinių
objektų – 2046, vietovių – 161), 2) kilnojamosios kultūros vertybės – 3956.
KPD 2010 m. tęsė valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ženklinimą tipinėmis
lentomis ir rodyklėmis. Valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
ženklinimui 2010 m. buvo numatyta 70 tūkst. Lt, o darbų atlikta už 69,950 tūkst. Lt. Už šias
lėšas paženklinti 366 valstybės saugomi kultūros paveldo objektai.
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
2010 m. buvo paženklinti darbais susijusiais su bibliotekos pastato rekonstrukcija.
Gruodžio mėnesį buvo sėkmingai baigtas vienas pagrindinių bibliotekos rekonstrukcijos
etapų.
2010 m. į Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos fondus gauta 49 134
dokumentai, t. y. 7,6 tūkst. dokumentų mažiau nei 2009 m. Dokumentų įsigijimui skirta 233
tūkst. Lt. Nuo 2009 m. Nacionalinės bibliotekos komplektavimo programos finansavimas tik
mažėja ir tai yra labiausiai dėl ekonominio sunkmečio nukentėjusi Nacionalinės bibliotekos
programa. 2010 m. dokumentų komplektavimui skirta tik 37 proc. 2009 m. ir tik 18 proc.
2008 m. dokumentams įsigyti panaudotų lėšų. Privalomasis egzempliorius išlieka pagrindiniu
Nacionalinės bibliotekos fondo bei Archyvo komplektavimo šaltiniu. Jis 2010-aisiais sudarė
50,8 proc. gautų dokumentų. 2010 m. licencijuota 51 duomenų bazė,– 4 Lietuvos ir 47
užsienio, jose vartotojai galėjo skaityti per 24 tūkstančius visateksčių periodinių leidinių, apie
8 tūkstančius visateksčių knygų ir kitų dokumentų. Teikiama prieiga prie 71 atviros prieigos
duomenų bazės. Elektroniniams dokumentams (kompaktiniams diskams ir duomenų bazėms)
įsigyti skirta 23 proc. visų komplektavimo lėšų.
2010 m. Bibliotekos skaityklose apsilankė 135,810 tūkst. lankytojų, išduota 1 509,997
tūkst. dokumentų. Išaugo elektroninių informacijos išteklių panauda. Lietuvos ir pasaulio
duomenų bazėse lankėsi 17 tūkst. (2009 – 13 tūkst.) unikalių virtualių vartotojų, atsisiųsta 293
tūkst. (2009 – 242 tūkst.) įrašų, atlikta 142 tūkst. (2009 – 170 tūkst.) paieškų.
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Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo spaudos archyve (toliau –
Archyve) gauta 13,455 tūkst. fizinių vienetų 6,102 tūkst. pavadinimų dokumentų.
Atsižvelgiant į perspektyvoje numatytą pastatų, kuriuose šiuo metu yra saugomas Archyvas,
grąžinimą Vilniaus arkivyskupijai, kartu su Kultūros ministerija spręstas Archyvo saugojimo
vietos klausimas. Pirmiausia numatytos priemonės ir ieškota galimybių paspartinti
pagrindinio pastato rekonstrukcijos finansavimą. Rekonstruotose pastato saugyklose
planuojama talpinti dalį Archyvo dokumentų.
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija bei Bilo ir Melindos Geitsų fondu 2008–2012 m. įgyvendina projektą
„Bibliotekos pažangai”. 2010 m. įkurti ir sėkmingai veikia 11 mokymo centrų
bibliotekininkams ir gyventojams. Atnaujinta arba įrengta vieša interneto prieiga 759 viešųjų
miesto ir kaimo bibliotekų. 72 bibliotekose įdiegta speciali programinė įranga akliesiems ir
silpnaregiams, bibliotekininkai apmokyti ja naudotis ir konsultuoti lankytojus.
Bibliotekininkai planingai skatino ir mokė gyventojus naudotis informacinių technologijų
galimybėmis, jau apmokyta apie 32 tūkst. gyventojų (63 proc. planuotų), suteikta apie 260
tūkst. konsultacijų.
2010 m. toliau vykdytas LIBIS 2009–2011 m. investicinis projektas. Nuo 2010 m.
LIBIS pradėjo naująjį etapą, programinius sprendimus pritaikydama skaitytojų aptarnavimo
kokybės gerinimui.
2010 m. pradėtas vykdyti ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Virtualios
elektroninio paveldo sistemos plėtra”. Projekto metu siekiama: plėsti skaitmeninimo tinklą,
įtraukiant naujus centrus ir padalinius; plėsti ir tobulinti virtualią skaitmeninto paveldo
sistemą; užtikrinti kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir jų sklaidą.
Vykdant ES struktūrinių fondų finansuojamą investicinį projektą „Interaktyvių
elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti ir gauti viešosiose
bibliotekose, plėtra“, 46 Lietuvos bibliotekose įdiegtos ir pradėjo veikti pirmosios Lietuvoje
viešųjų bibliotekų savitarnos sistemos, kuriomis naudodamiesi vartotojai gali savarankiškai
grąžinti leidinius 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. 6 bibliotekose įdiegtos savitarną
užtikrinančios radijo dažnio identifikavimo (RFID) ir 5 bibliotekose – elektromagnetinės
(EM) technologijos. Sukurta vartotojų automatinio informavimo sistema, siunčianti
priminimus apie dokumentų išdavimo laiko pabaigą bei apie galimybę pratęsti išdavimo
terminą. Projektas įvertintas kaip vienas geriausių Europos Sąjungos struktūrinių fondų
paramą gavusių projektų Lietuvoje ir laimėjo Lietuvos finansų ministerijos kartu su kitomis
ES struktūrinę paramą administruojančiomis institucijomis įsteigtą „Europos Burės 2010”
nominaciją už elektroninę pažangą.
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos aklųjų bibliotekos (toliau – LAB) paslaugomis 2010 m. naudojosi 4542
vartotojai (2009 m. – 4491), iš jų 2981 aklasis (2009 m. – 3028). Taigi, bendrasis skaitytojų
skaičius padidėjo 51, tačiau 47 skaitytojais sumažėjo svarbiausioji tikslinė grupė – regos
negalią turintys skaitytojai. Labiausiai tai sietina su natūraliu LAB filialų aptarnaujamos
bendruomenės, kurios didžioji dalis – vyresnio amžiaus žmonės, senėjimu.
2010 m. didėjo dokumentų išduotis, iš viso išduota – 238,992 tūkst., 2009 m. –
223,707 tūkst. dokumentų. Garsinių dokumentų išduota 166,052 tūkst. (2009 m. – 160,320
tūkst.), Brailio raštu – 5,641 tūkst. (2009 m. – 5841).
Sutrikusios regos jaunimas vis daugiau naudojasi informacinėmis technologijomis. Ši
skaitytojų dalis, o taip pat ir kai kurie vyresnių kartų sutrikusios regos skaitytojai labai laukia
LAB virtualių paslaugų plėtros.
Visuose LAB padaliniuose veikia pritaikytos akliesiems vartotojams kompiuterinės
darbo vietos su interneto prieiga, garso sintezės ir vaizdo didinimo programomis.

71

2010 m. buvo žymiai pagerintas interneto ryšys - LAB centre Vilniuje, Kauno,
Klaipėdos ir Šiaulių filialuose interneto paslauga pradėta teikti, naudojant šviesolaidinę
techniką.
2010 m. pradėtas vykdyti ES struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamas projektas „Virtuali aklųjų biblioteka“.
Iš gaunamų biudžeto lėšų per metus LAB išleido 170 pavadinimų naujų garsinių
knygų (planuota 150 pavadinimų).
Didžiausia 2010 m. problema iškilo dėl LAB Kauno filialo patalpų, esančių itin
patrauklioje Kauno vietoje, privatizavimo pavojaus. Kauno atvejis aktualus ir kitoms LAB
disponuojamoms, pagal panaudos sutartis su savivaldybėmis, patalpoms. Todėl būtina ieškoti
sprendimų tas patalpas perimti LR kultūros ministerijai arba pačiai Lietuvos aklųjų
bibliotekai.
Lietuvos nacionalinis muziejus
2010 m. Lietuvos nacionalinis muziejus surengė 16 parodų Lietuvoje ir užsienyje
(muziejuje 15 parodų, kurių plotas 1490 m2 ). Muziejų aplankė 247,067 tūkst. lankytojų.
Surengta 821 edukacinis užsiėmimas, kuriuose dalyvavo 16,918 tūkst. dalyvių. 2010 m.
surengti tradiciniai moksleivių konkursai: Atviruko ir plakato, skirti Vasario 16-ajai ir Kovo
11-ajai – laureatų darbai tiražuoti spaustuvėje.
2010 m. Lietuvos nacionalinis muziejus organizavo šiuos renginius: tradiciniai
Ketvirtadienio kultūros istorijos vakarai - Lietuvos dvarų palikimas; Lietuvos istorija ir
muzika; Marijos Gimbutienės skaitymai VII; tradiciniai renginiai Signatarų namuose, susiję
su Lietuvos naujųjų laikų valstybingumo istorija. Iš viso surengti 146 renginiai, kuriuose
apsilankė 8948 lankytojai. 2010 m. surengtos 2 konferencijos: tarptautinė konferencija
„Laisvoji mūrininkija pasaulyje ir Lietuvoje: tradicija ir dabartis“ bei „Lietuvos šv. Kazimiero
seserų kongregacija ir tautinis atgimimas“, skirta kongregacijos 90 mečiui paminėti.
Lietuvos dailės muziejus
Lietuvos dailės muziejus (toliau - LDM) 2010 m. surengė 80 parodų, įsigijo 6,820
tūkst. eksponatų, restauravo – 26,086 tūkst. eksponatų, konservavo – 81,372 tūkst. eksponatų.
LDM apsilankė 260,126 tūkst. lankytojų. 2010 m. surengta 1490 edukacinių užsiėmimų,
kuriuose dalyvavo 27,304 tūkst. dalyvių. Iš viso muziejus surengė 374 renginius, kuriuose
apsilankė 51,153 tūkst. Muziejaus interneto svetainė sulaukė 888 tūkst. lankytojų. Sukurta 10
virtualių parodų iš muziejinių vertybių. Muziejus išleido 7 parodų katalogus. Suskaitmeninta
10 tūkst. muziejaus eksponatų.
2010 m. LDM dalyvavo skaitmeninimo projektuose. LDM pasirašė partnerystės
sutartį su projekto „Virtualios elektroninės paveldo sistemos sukūrimas“ vykdytoja Lietuvos
nacionaline M. Mažvydo biblioteka ir partnerio teisėmis pradėjo įgyvendinti projektą. LDM
dalyvavo tarptautiniame Europos muziejų skaitmeninimo ir duomenų teikimo į portalą
www.europeana.eu projekte ATHENA. Pradėtas įgyvendinti Lietuvos integralios muziejų
informacinės sistemos (LIMIS) sukūrimo ir įdiegimo Lietuvos muziejuose projektas:
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
2010 m. Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų
(toliau – LDKVR) nebuvo atverti bent ribotam lankymui, tačiau, suderinus su statybų darbus
vykdančių organizacijų vadovais ir gavus reikiamus leidimus, po atkuriamus Valdovų rūmus
suorganizuota 531 pažintinė teminė ekskursija. Jose dalyvavo 11,580 tūkst. muziejininkystės,
kultūros sferų, turizmo bei statybų specialistų, aukštųjų mokyklų dėstytojų ir studentų, kitų
švietimo įstaigų pedagogų ir darbuotojų, Lietuvos ministerijų vadovų, savivaldos, įvairių kitų
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valstybinių ir komercinių įstaigų bei institucijų grupės. Iš jų 9138 asmenys buvo organizuoti
grupėmis, o 2442 lankytojai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose.
Nesibaigus statybos darbams, parodos LDKVR neorganizuojamos, jos tęsiamos
Lietuvos dailės muziejaus padalinyje – Taikomosios dailės muziejuje. Taikomosios dailės
muziejuje nuolat veikiančių LDKVR nuolatinių parodų „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų rūmų radiniai“, „Gotika. Renesansas. Barokas − Valdovų rūmų interjero vertybės“
aplinkoje rengiami edukaciniai ciklai.
2010 m. LDKVR surengė arba dalyvavo rengiant 44 kultūros renginius (iš jų 28 vyko
LDKVR), kuriuose dalyvavo 10600 žmonių (iš jų 5 660 lankėsi LDKVR, 2 050 –
Taikomosios dailės muziejuje, 2 890 – Radvilų rūmuose).
LDKVR internetinį tinklapį http://www.valdovurumai.lt 2010 m. aplankė 98,198
tūkst. lankytojų, iš jų 85 proc. – lankytojai iš Lietuvos.
2010 m. LDKVR konservuoti 1068 radiniai, suskaitmeninta 200 vnt. kultūros, meno ir
istorijos fondo eksponatų.
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 2010 m. surengė 70 parodų.
Muziejuje apsilankė 116,755 tūkst. lankytojų. Surengtas 531 edukacinis užsiėmimas,
juose dalyvavo – 10,801 tūkst. dalyvių. Muziejus surengė 251 renginį, kuriuose apsilankė
18,117 tūkst. lankytojų.
Per 2010 m. įgytas 3491 eksponatas. Eksponatams įsigyti muziejus skyrė 19,957 tūkst.
Lt. Už juos buvo įgyta 215 eksponatų. 171 eksponatas buvo padovanotas muziejui, 2125
eksponatai pervesti iš neinventorinto fondo, 564 eksponatus perdavė Kauno apskrities
valstybinė mokesčių inspekcija, 416 eksponatų gauta pagal paveldėjimo teisę. Daugiausiai
eksponatų įgyta į archyvo ir numizmatikos rinkinius. Tapybos rinkinys pasipildė 71 kūriniu,
grafikos rinkiniai 310 eksponatų.
2010 m. buvo konservuojami ir restauruojami tapybos darbai, grafikos eksponatai,
istoriniai rėmai, bronzinės skulptūros, polichromuoto medžio, tekstilės, metalo dirbiniai,
dokumentai, meniniai baldai. Iš viso konservuotas ir restauruotas 141 eksponatas.
Valstybinė kalbos inspekcija
Valstybinė kalbos inspekcija kontroliavo, kaip vykdomas Valstybinės kalbos
įstatymas ir laikomasi bendrinės kalbos normų.
2010 m. buvo patikrinta 100 televizijos ir radijo laidų, 80 spaudos leidinių, 29
spektakliai, 30 įmonių ir įstaigų, 45 interneto svetainės.
Gauti ir išnagrinėti 54 skundai. Elektroniniu paštu gauta ir atsakyta į daugiau kaip 400
laiškų.
Už įvairius valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo pažeidimus surašyti 96
nurodymai, paskirta12 administracinių nuobaudų.
Jau kelerius metus kyla problemų dėl Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse
esančių gatvių pavadinimų lentelių, autobusų maršrutų pavadinimų, viešųjų užrašų lietuvių ir
lenkų kalbomis. Visos šešios Kalbos inspekcijos paskirtos nuobaudos buvo apskųstos.
Vilniaus apygardos administracinis teismas skundų netenkino, šio teismo nutarimus
pažeidėjai apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
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IV. PLANUOJAMO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI
Kultūros ministerija 2011 metais numato:
• Optimizuoti Kultūros ministerijos funkcijų vykdymą.
• Parengti Meno tarybos steigimą ir funkcionavimą reglamentuojančius teisės aktus.
• Parengti ir vykdyti Kultūros politikos kaitos gairių įgyvendinimo priemonių planą.
• Parengti Regionų kultūros plėtros programą.
• Pristatyti Lietuvos šiuolaikinį meną 54-ojoje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje.
• Parengti Kultūrinių ir kūrybinių industrijų skatinimo ir plėtros programą.
• Parengti Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų bei tremties vietas žyminčių
paminklų priežiūros tarpinstitucinį veiklos planą.
• Parengti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, pažinimo, sklaidos
ir globos tarpinstitucinį veiklos planą.
• Parengti Lietuvos medinio paveldo išsaugojimo 2012-2014 metų tarpinstitucinį
veiklos planą.
• Parengti Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos tarpinstitucinį veiklos planą.
• Pasirengti 2012-iems Muziejų metams.

Kultūros ministras

Arūnas Gelūnas

__________________________

