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I. INSTITUCIJOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA
2008 m. įgyvendinant valstybės kultūros politiką, ypač tokius projektus, kaip „Vilnius
– Europos kultūros sostinė 2009“, nacionalinei kultūrai buvo skiriamas nepakankamas dėmesys.
Minėta programa iškreipė kultūros finansavimo valstybės lėšomis proporcijas, nemaža dalis jos
finansavimui numatytų lėšų buvo skirtos užsienio kultūros sklaidai Lietuvoje, nors galėjo būti
panaudotos nacionalinės kultūros plėtrai ir sklaidai. Du didžiausi 2009 m. suplanuoti kultūros
projektai – „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009“ bei Valdovų rūmų atstatymas sudarė net 27
proc. viso Kultūros ministerijos biudžeto (visas ministerijos 2009 m. biudžetas – 251 837 tūkst. Lt.
VEKS – 22 500 tūkst. Lt, LDK Valdovų rūmai – 45 000 tūkst. Lt). Itin ženklus biudžeto
sumažėjimas 2009 m. užklupo Lietuvos kultūros sistemą nespėjusią patirti ekonominio augimo
vaisių, kultūros darbuotojų atlyginimai buvo mažinami net nespėję pasiekti numatyto augimo.
Tačiau apibendrinant 2009 m. veiklos rezultatus galima pasakyti, kad kultūros įstaigos atlaikė šią
sunkią situaciją, buvo pasiekta svarbių rezultatų, o kultūros žmonės pademonstravo stebėtiną
solidarumą.
Nepaisant drastiškai sumažėjusio biudžeto 2009 m. buvo įgyvendintos „Vilnius –
Europos kultūros sostinė 2009“ bei ,,Lietuvos tūkstantmečio“ programos. Buvo užtikrintas
pagrindinių kultūros ministerijos programų funkcionavimas. Nors 2009 m. Nacionalinių ir bendros
gamybos filmų gamybai ir sklaidai Lietuvoje bei užsienyje skirtas apie 30 proc. mažesnis
finansavimas, tačiau programa buvo išsaugota. 2009 m. iš dalies finansuoti 22 kino gamybos
projektai bei 12 sklaidos projektų. 2009 m. buvo sudarytos geresnės sąlygos taikyti baudžiamąją
atsakomybę už dailės kūrinių klastočių gaminimą ir platinimą, bei kovoti su kūrinių ir kitų
intelektinės nuosavybės objektų neteisėtu panaudojimu internete. 2009 m. iš valstybės biudžeto
buvo skirta 668 000 litų suma išmokėti autoriniam atlyginimui už knygų ir kitų leidinių panaudą
bibliotekose 2008 m. 2009 m. autoriams, atlikėjams ir fonogramų gamintojams už kūrinių
atgaminimą asmeniniais tikslais 2008 m. buvo surinkta 2,8 mln. litų. Dalis surinkto atlyginimo nuo
audiovizualinių laikmenų pardavimo kainos (272 918 litų suma) 2009 m. buvo pervesta Lietuvos
Respublikos kino įstatyme numatytai Nacionalinei kino rėmimo programai, kurią administruoja
Kultūros ministerija.
Siekiant tobulinti paveldosaugos teisinę bazę per 2009 m. parengtas Nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 21, 22, 23 straipsnių pakeitimo ir
papildymo įstatymo projektas, 2009 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujasis Kilnojamųjų kultūros vertybių
apsaugos įstatymas. 2009 m. siekiant nustatyti ekonomiškai naudingiausią LIMIS diegimo Lietuvos
muziejuose ir sistemos administravimo modelį bei atlikti preliminarius skaičiavimus lėšų, kurios
bus reikalingos LIMIS projektui įgyvendinti, atlikta LIMIS diegimo Lietuvos muziejuose galimybių
studija. Siekiant nustatyti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo sistemos kūrimo ir veiklos
sąlygas, 2009 m. buvo patvirtinta Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio
saugojimo ir prieigos strategija ir jos įgyvendinimo priemonių 2009-2013 metų planas.
2009 m. buvo surengti Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio programos renginiai,
iš kurių svarbiausias – Tūkstantmečio dainų šventė „Amžių sutartinė“. Šioje šventėje dalyvavo per
41 tūkst. žmonių, iš jų – 25 tūkst. vaikų ir jaunimo. 2009 m. Klaipėdoje įvyko 46-asis „Europiados“
festivalis, kuriame daugiau nei 20 Europos valstybių atstovavo apie 5 tūkst. įvairaus amžiaus
dalyvių. 2009 m. baigta įgyvendinti Valstybinė etninės kultūros plėtros programa, kuri įtvirtino
etninės kultūros veiklą kaip labai svarbią nacionalinės kultūros dalį. Siekiant Lietuvos kultūros
paveldo objektais papildyti UNESCO formuojamą Pasaulio nematerialaus kultūros paveldo
reprezentatyvųjį sąrašą, 2009 m. buvo parengta ir į UNESCO išsiųsta kandidatinė byla „Lietuvių
polifoninės dainos sutartinės“.
2009 m. Kultūros ministerija pasirengė vykdyti tautinių mažumų politikos
įgyvendinimo funkcijas. Kultūros ministerija parengė paraišką Europos Socialiniam fondui dėl
ministerijos veiklos optimizavimo. Įgyvendinus šį projektą, Kultūros ministerija ir jos
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bendradarbiavimas su kultūros srities įstaigomis bus iš esmės modernizuoti, peržiūrėta kultūros
finansavimo sistema, kurioje šiuo metu yra per ilgus metus susikaupę nemažai problemų. 2009 m.
Kultūros ministerija sudarė ekspertų komisiją Lietuvos kultūros plėtros strategijai parengti.
Ekspertai pradėjo darbą bendradarbiaudami su Lietuvos kultūros ir meno taryba.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 – 2012 m. veiklos programą,
2009 m. buvo parengti ir 2009 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.
1636 pateikti Lietuvos Respublikos Seimui Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo
įstatymo pakeitimo Įstatymo projektas bei Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir
televizijos įstatymo 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedu
įstatymo projektas. Atlikti visi Lietuvai reikšmingų kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių
užsienyje, sąvado sistemos tobulinimo darbai, sistema parengta naudojimui ir įdėta į Kultūros
ministerijos interneto tinklapį.
Parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės
susitarimo dėl karių ir civilių karo ir represijų aukų kapaviečių sutarties projektas, 2009 m. kovo 30
d. raštu Nr. S1 -140 perduotas Užsienio reikalų ministerijai tolimesniam derinimui.
2009 m. buvo baigta derinti su Ūkio ministerija Menų inkubatorių finansavimo ES
struktūrinių fondų lėšomis tvarka, numatytas 60 mln. litų ES struktūrinių fondų finansavimas 9ioms šios srities įstaigoms, kurios pradės naują etapą Lietuvos kultūros ir ekonomikos raidoje. 2009
m. atnaujinta Lietuvos kūrybinių industrijų skatinimo strategija, aktyviai dalyvauta EK Kultūros
reikalų komiteto organizuojamuose Kultūros ir kūrybos srities įmonių, ypač MVĮ, potencialo
didinimo darbo grupės darbe, kuri numato 2010 m. pateikti rekomendacijas Europos Komisijai bei
nacionalinėms vyriausybės dėl kultūrinių ir kūrybinių industrijų skatinimo politikos. Menų
inkubatoriai yra viena iš svarbesnių šiose rekomendacijose minimų priemonių.
II. INSTITUCIJOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA
Valstybinio statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
duomenimis, 2009 m. toliau mažėjo Lietuvos gyventojų skaičius. Bendrieji šalies ekonominės
raidos rodikliai 2009 m. rodė šalies ekonomikos nuosmukį, 2009 m. Bendrasis vidaus produkto
(BVP) smuko 15 proc. Sunki šalies ekonomikos būklė sąlygojo kultūros paslaugų pasiūlos
mažėjimą. 2009 m. Lietuvos kultūros gyvenimo įvairovę didino įgyvendinamos „Vilniaus - Europos
kultūros sostinė 2009“ bei ,,Lietuvos tūkstantmečio“ programos, tačiau padidėjęs nedarbas,
gyventojų sumažėjusios finansinės galimybės aktyviai dalyvauti kultūros procesuose apsunkino
Kultūros ministerijos galimybes 2009 m. pasiekti planuotų veiklos rezultatų.
Iki 2009 m. kultūros biudžetas nuolat didėjo (2004 m. – 123 178 tūkst. Lt., 2005 m. –
156 024 tūkst. Lt., 2006 m. – 165 826 tūkst. Lt., 2007 m. – 198 013 tūkst. Lt., 2008 m. – 276 827
tūkst. Lt.), tačiau 2009 metais jis siekė tik 262 350 tūkst. Lt. Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės duomenimis, valstybės sektoriuje dirbančio kultūros ir meno darbuotojo
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2009 m. I ketvirtį buvo 1 691,4 litai, t. y. 502 litais
mažesnis už šalies vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį – 2 193,1 litus. Siekiant didinti kultūros
darbuotojų darbo užmokestį, 2008 m. parengta ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m.
balandžio 17 d. nutarimu Nr. 401 (Žin., 2008, Nr. 51-1899) patvirtinta Kultūros ir meno darbuotojų
darbo užmokesčio didinimo 2009–2011 metų programa. Šios programos įgyvendinimą 2009 m.
apsunkino Lietuvos ekonomikos nuosmukis.
Sumažėjus valstybės biudžeto asignavimams kultūrai, privačios kultūros ir meno
rėmimo iniciatyvos tampa aktualesnės. Tačiau dėl rėmimo tradicijų stygiaus Lietuvoje vis dar nėra
pakankamai išvystytas privataus sektoriaus vaidmuo remiant kultūrą bei meną. 2010 m. Kultūros
ministerija numačiusi įsteigti premiją „Metų mecenatas“, kuri turėtų paskatinti privataus sektoriaus
investicijas į kultūrą.
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Biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimų mažinimas kelia socialinę įtampą. Kultūros
ministerijos biudžeto programoms skirtų asignavimų mažinimas apriboja kultūros įstaigų ir
organizacijų galimybes inicijuoti ir vykdyti kultūros ir meno projektus.
Šiuo metu Lietuvoje vis dar nėra gerai išplėtotos meno rinkos, nepakankamai aktyvi ir
veržli meno vadyba. Tai apsunkina menininkų galimybes gyventi iš kūrybos. Valstybė išlaiko
didelės apimties profesionalaus meno įstaigų infrastruktūrą, jose pagal sutartis dirbantys menininkai
profesionalai turi visas socialines garantijas.
Kultūros infrastruktūros pertvarkos, maži kultūros darbuotojų atlyginimai didina
socialinę įtampą ir tarp pačių kultūros srityje dirbančių žmonių. Meno ir kultūros kūrėjai išvyksta į
užsienį ir tokiu būdu Lietuva netenka dalies kūrybinio potencialo.
2009 m. Kultūros ministerija dalyvavo Viešojo administravimo sektoriaus
optimizavimo procesuose: ministerija pasirengė vykdyti Tautinių mažumų politikos įgyvendinimo
funkcijas, dalyvavo vykdant apskričių reformą. Kultūros ministerija tampa įgaliota institucija
vykdančia apskričių bibliotekų savininko funkcijas, o bibliotekos taps regioninėmis.
Kultūros ministerija ėmėsi optimizuoti savo įstaigų tinklą išsaugant pagrindines jų
funkcijas: 2009 m. buvo pradėti biudžetinės įstaigos Tarptautinių kultūros programų centras
reorganizavimo darbai, pradėti VšĮ „Lietuvos institutas“ bei „Tarptautinis M. K. Čiurlionio pianistų
ir vargonininkų konkursas“ likvidavimo darbai.
III. INSTITUCIJOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS
Siekdama strateginio tikslo Nr. 01 „Skatinti kultūros ir meno kūrėjų kūrybinę veiklą ir
jos sklaidą“, Kultūros ministerija vykdė įvairias priemones, kuriomis buvo skatinama Lietuvos
kultūros ir meno originalioji kūryba bei jos sklaida. Pasirinktas efekto kriterijus – „Valstybės teatrų
ir koncertinių įstaigų renginių lankytojų skaičius (tūkst. žm.)“ parodo, viena vertus, Lietuvos
menininkų kūrybos vertę, jos aktualumą visuomenei, Lietuvos teatrų bei koncertinių organizacijų
pajėgumą pristatyti Lietuvos ir užsienio meno kūrinius. Taip pat rodiklis atspindi visuomenės
aktyvumą ir susidomėjimą pristatomu menu ir kultūra. 2009 m. valstybės teatrus ir koncertines
įstaigas aplankė 620,7 tūkst. žmonių, planuotas rodiklis – 605,2 tūkst. pasiektas 103 proc.
Valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų renginių lankytojų skaičius
(tūkst. žm.)
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Įgyvendinimas

709,2

620,7

Siekdama pasiekti strateginį tikslą Nr. 01, Kultūros ministerija vykdė įvairias
priemones, sudarančias sąlygas pristatyti Lietuvos meną ir kultūrą užsienio šalyse. Šiai veiklai
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matuoti pasirinktas tikslo įgyvendinimo efekto kriterijus – „Lietuvos kultūrą užsienyje pristatančių
renginių lankytojų gausėjimas (proc.)“. 2009 m. buvo numatytas didėjimas 15 proc., planuotas
rodiklis – 15 proc. tūkst. pasiektas 100 proc.
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.)“ – 977,5 – įvykdytas 107 proc.
(planas - 977,5). Kriterijus parodo gyventojų ir šalies svečių susidomėjimą muziejuose saugomomis
kultūros vertybėmis, taip pat – Lietuvos kultūros istorija. Kitas pasirinktas efekto kriterijus „Dalyvių meno mėgėjų kolektyvuose skaičiaus kaita (tūkst. žm.)“ parodo Lietuvos visuomenės
aktyvumą dalyvaujant etninės kultūros bei Lietuvos regionuose rengiamuose įvairaus pobūdžio
renginiuose. Nepaisant ypač aktyvaus ir sėkmingo Lietuvos gyventojų dalyvavimo 2009 m.
Tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“, dėl sumažėjusių galimybių finansuoti meno
mėgėjų kolektyvų veiklą, 2009 m. kriterijus įvykdytas 89 proc. (planuota – 64, įgyvendinta - 57).
Dalyvių me no mė gė jų kole ktyvuose s kaičiaus kaita
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Trečias strateginio tikslo efekto kriterijus – „Fizinių ir virtualių apsilankymų
bibliotekose kaita (proc.)“ pasiektas 900 proc. (planas – 1 proc. įgyvendinta – 9 proc.). Tokį augimą
iš esmės nulėmė virtualių apsilankymų šuolis, tiesiogiai susijęs su gerėjančia bibliotekų
technologine infrastruktūra, paslaugų plėtra ir viešos interneto prieigos vartotojų apskaitos
tobulinimu. Reikia pažymėti, kad virtualių apsilankymų rodiklis yra naujas bibliotekų statistikoje,
todėl turint tęstinius duomenis prognozės tikslės.
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Fizinių ir virtualių apsilankymų bibliote kos e kaita (proc.)
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Siekdama strateginio tikslo Nr. 03 „Sudaryti infrastruktūrines ir finansines sąlygas
kokybiškų 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 100 proc. (planuota ir įgyvendinta 44,8 proc.). Kriterijus parodo kultūros srities
infrastruktūros modernizavimo eigą.
INSTITUCIJOS VYKDYTOS PROGRAMOS
Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje
Siekiant strateginio tikslo Nr. 01 „Skatinti kultūros ir meno kūrėjų kūrybinę veiklą ir
jos sklaidą“, buvo įgyvendinama programa „Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje“
(kodas 01.01). Šios programos tikslai: „Puoselėti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį scenos meną“
(kodas 01.01.01); „Sudaryti sąlygas kurti ir skleisti profesionalųjį kino meną“ (kodas 01.01.02);
„Supažindinti visuomenę su šiuolaikiniu menu, sudaryti sąlygas jo raiškai“ (kodas 01.01.03);
„Skatinti kultūros ir meno kūrėjų kūrybinę raišką ir jos pristatymą visuomenei“ (kodas 01.01.04);
„Užtikrinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą“ (kodas 01.01.05).
Profesionalaus meno plėtra ir sklaida
Pagrindiniai profesionalaus meno sritį reglamentuojantys įstatymai yra Lietuvos
Respublikos kino įstatymas (2002 m.), šiuo metu yra rengiama nauja jo redakcija kino industrijos
plėtrai skatinti, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas (2004 m.), šiuo metu
yra parengtos ir Vyriausybei pateiktos jo pataisos dėl apskričių reformos, Lietuvos Respublikos
meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymas (2004 m.), šiuo metu yra rengiamos jo
pataisos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų teisėms į valstybės paramą užtikrinti.
Kultūros ministerija yra parengusi teisinę bazę 31 priemonei, kurių paskirtis skatinti
profesionalaus meno plėtrą ir sklaidą Lietuvoje ir užsienyje bei šias priemones administruoja.
Priemonės skirtos profesionalaus teatro, muzikos, dailės, tarpdisciplininio meno, fotomeno, kino
meno sritims. Išvardintų meno sričių menininkai profesionalai skatinami kūrybai skiriant jiems
stipendijas, premijas, užsakant naujus kūrinius. Sudaromos sąlygos profesionalių menininkų
kūrybos pristatymui valstybinio sektoriaus įstaigose bei nevyriausybinio sektoriaus įstaigose.
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Gerinama ir aktyvinama minėtų įstaigų veikla tokiomis priemonėmis, kaip vertingo
instrumentarijaus atnaujinimas, scenos įrangos atnaujinimas, salių nuomos kompensavimas
stacionarių salių neturinčioms nevyriausybinio sektoriaus įstaigoms, skiriant nevyriausybinio
sektoriaus profesionaliems teatrams ir koncertinėms įstaigoms dalinį finansavimą naujiems
pastatymams ir koncertinėms programoms bei skiriant iki 75% tinkamų finansuoti išlaidų lietuviškų
filmų gamybai. Sudaromos sąlygos visuomenei tenkinti poreikius profesionaliam menui, siekti, kad
profesionalus menas būtų prieinamas įvairioms socialinėms ir amžiaus grupėms, būtų pasiekiamas
regionų gyventojams ugdytų išprususį profesionalaus meno vartotoją (Profesionalaus meno sklaidos
regionuose programa, skirta mažų miestelių ir kaimo gyventojams). Atskira tarpinstitucinė
programa yra skirta jaunųjų menininkų paramai (edukuoti, meistriškumui tobulinti, kūrybai
pristatyti ir ją skleisti). Jaunųjų menininkų profesiniam meistriškumui tobulinti ministerija remia
tarptautinių muzikos atlikėjų konkursų rengimą.
Globojami išskirtiniai tarptautiniai profesionalaus meno festivaliai Lietuvoje: Kino
pavasaris, Pažaislio festivalis, Naujasis Baltijos šokis, Sirenos, Kauno tekstilė, Kauno Jazz ir kt.,
kuriems ministerija skiria garantuotą finansavimą trejiems metams konkurso būdu. Profesionalaus
meno sklaida aktyvinama remiant Profesionalaus meno informacijos centrų veiklą, skleidžiant
Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno laureatų ir kitų iškilių menininkų kūrybą išleidžiant jų
kūrybos albumus, monografijas, CD, DVD, natas.
Kultūros ministerija administruoja Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso
suteiki procedūrą. Šiuo metu yra 15 meno kūrėjų organizacijų. Meno kūrėjo statusą turi 4 000
menininkų.
Valstybės parama meno kūrėjams ir meno kūrėjų organizacijoms yra įtvirtinta
Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme. Įgyvendindama
įstatymo nuostatas, Kultūros ministerija parengė Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų
rėmimo programą, kurios pagrindu skiriamos lėšos 15 meno kūrėjų organizacijų kūrybinėms
programoms kalendoriniais metais įgyvendinti. Programinės lėšos sudaro sąlygas organizacijų
nariams nemokamai eksponuoti savo kūrinius žinybinėse galerijose, rengti savo organizacijų narių
kūrybos pristatymus visuomenei (renginiai yra nemokami), įvertinti savo narius kūrybinėmis
premijomis, palaikyti ir vystyti ryšius su giminingomis tarptautinėmis organizacijomis, atstovauti
Lietuvai tarptautiniuose renginiuose užsienyje pristatant savo narių meno kūrybą, užtikrinti paveldo
ir kultūrinės atminties išsaugojimą. Meno kūrėjų organizacijos yra ministerijos partneris
įgyvendinant tarpinstitucines programas, rengiant teisės aktus.
Vadovaujantis teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo (Žin., 2004 m., Nr. 96-3523) 13
straipsniu, teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojams, kurie dėl savo profesijos specifikos negali
dirbti pagal įgytą specialybę iki Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės
pensijos amžiaus ir dėl to nutraukė darbo sutartį, skiriamos ir mokamos 4 bazinių socialinių išmokų
dydžio (šiandien - 520 Lt) kompensacinės išmokos. Šias kompensacijas gauna atitinkamą kūrybinio
darbo stažą turintys baleto ir šiuolaikinio šokio artistai, solistai vokalistai ir choro artistai bei
atlikėjai, grojantys pučiamaisiais muzikos instrumentais. Kompensacinės išmokos mokamos iki
asmeniui sukanka pensinis amžius. Kompensacinių išmokų skyrimą administruoja Profesionalaus
meno skyrius. Šiuo metu 72 asmenims yra mokamos kompensacinės išmokos.
2007 m. Lietuvai įstojus į Europos Tarybos Europos fondą ,,Eurimages“ (fondo
paskirtis yra remti kinematografinių ir audiovizualinių darbų bendrą gamybą), Lietuvos kino filmų
kūrėjai ir gamintojai lietuviškų filmų gamybai pritraukė per 700 000 eurų.
Kultūros ministerija dalyvauja Europos audiovizualinės Observatorijos prie Europos
Tarybos veikloje. Organizacijos paskirtis svarbios, aktualios Europos audiovizualinio sektoriaus
informacijos rinkimas, analizė, rengimas, sklaida.
Kultūros ministerija dalyvauja Latvijos, Lietuvos, Estijos bendrame projekte „Baltic
Films“, kuris yra skirtas trijų Baltijos šalių kinematografinės produkcijos bendram platinimui ir
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sklaidai tarptautiniuose renginiuose. Dalyvaujama Kanų, Berlyno ir kituose išskirtiniuose filmų
festivaliuose ir mugėse.
Kultūros ministerija kuruoja 13 valstybinių teatrų, 6 koncertines įstaigas (skaičiai
pateikti su nacionalinėmis įstaigomis), Šiuolaikinio meno centrą, 23 profesionalaus teatro statusą
turinčius teatrus, 15 profesionalios koncertinės įstaigos statusą turinčių koncertinių įstaigų, 5
viešasias įstaigas (VšĮ „Skulptorių kūrybinė studija“, VšĮ „Thomo Manno kultūros centras“, VšĮ
„M. K. Čiurlionio konkursas“, VšĮ teatras „Meno fortas“, VšĮ teatras „Vilniaus keistuoliai“), 15
Lietuvos meno kūrėjų organizacijų, Lietuvos, Latvijos ir Estijos įkurto orkestro „Kremerata
Baltica“ ir UAB „Lietuvos kinas“ veiklą.
Kultūros ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos kino įstatymą,
administruoja valstybinį kino registrą, kuriame registruojami visi į Lietuvą atvežti rodyti kino
teatruose, taip pat lietuviški kino filmai. Organizuoja valstybinės Kino indeksavimo komisijos
darbą. Ši komisija suteikia indeksus pagal žiūrovų amžiaus cenzą visiems įvežtiems į Lietuvą rodyti
kino teatruose filmams, taip pat lietuviškiems filmams. Registre iš viso yra registruoti 1000 filmų,
2009 metais -250. 2009 m. buvo juntamas sektoriaus suaktyvėjimas.
Kultūros ministerija organizuoja Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų
komisijos darbą, kuri kiekvienais metais paskelbia šešis Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatus. Premijos dydis – 100 000 litų. Organizuoja šių premijų įteikimo iškilmes
Lietuvos Respublikos Prezidentūroje.
Prie Kultūros ministerijos veikia 22 ekspertų komisijos ir 3 tarybos (Teatrų ir
koncertinių įstaigų taryba, Kino taryba, Meno kūrėjo ar meno kūrėjų organizacijos statuso
suteikimo taryba), t.y. apie 170 ekspertų ir apie 150 posėdžių per metus. Ekspertų komisijų paskirtis
– padėti formuoti kultūros politiką profesionalaus meno srityje, atrinkti įgyvendinimui geriausius
profesionalaus meno projektus.
Kasmet pažymima Tarptautinė teatro šventė, kurios metu už iškiliausius kūrybinius
pasiekimus teatro menininkams įteikiami ,,Auksiniai scenos kryžiai“.
Lietuva kas dveji metai pristato konkurso būdu kompetentingos ekspertų komisijos
atrinktus Lietuvos šiuolaikinio meno projektus Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje. Šiais metais
Lietuvos paviljone buvo pristatyta menininko Žilvino Kempino kūryba.
Lyginant su 2008 m. Valstybės biudžeto lėšos skirtos profesionalaus meno plėtrai ir
sklaidai skatinti 2009 m. sumažėjo proc.:
Nebiudžetinių teatrų ir koncertinių įstaigų naujiems scenos meno projektams
įgyvendinti – 47 proc.;
Lietuvos meno kūrėjų kūrybinėms programoms vykdyti – 23 proc.;
Paramos jauniesiems menininkams programai vykdyti – 61,6 proc.;
Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatų kūrybos sklaidai – 36,4 proc.;
Profesionalaus meno informacinių centrų programai – 25,2 proc.;
Muzikos ir scenos kūrinių įrašų ir natų leidybos programai – 67,4 proc.;
Profesionalaus (muzikos ir scenos) meno kūriniams užsakyti – 27,12 proc.;
Tarptautiniams profesionalaus muzikos meno atlikėjų konkursams Lietuvoje rengti – 70,21
proc.;
Lietuvos šiuolaikinės populiariosios muzikos sklaidai – 75 proc.;
Vertingiems muzikos instrumentams įsigyti – 100 proc.;
Profesionalaus meno sklaidai regionuose 100 proc.;
Nacionalinių ir koprodukcinių filmų gamybai ir sklaidai – 30 proc.;
Tęstiniams tarptautiniams meno renginiams Lietuvoje rengti – 0 proc.;
Valstybės kino metraščio gamybos tęstinumui užtikrinti – 100 proc.
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Autorių teisių bei gretutinių teisių apsauga
Nuo 1999 m. Kultūros ministerija, kaip Vyriausybės įgaliota institucija, vykdo
valstybės politiką autorių teisių ir gretutinių teisių srityje ir koordinuoja šių teisių apsaugą. Kultūros
ministerijos atliekamas funkcijas, skirtas šiems uždaviniams įgyvendinti, galima suskirstyti į šias
pagrindines veiklos sritis:
- veikla teisėkūros srityje. Kultūros ministerija rengia ir teikia Vyriausybei autorių
teisių ir gretutinių teisių apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
- įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimas ir kolektyvinio teisių administravimo
asociacijų, kurios surenka ir paskirsto atlyginimą autoriams, atlikėjams ir fonogramų gamintojams,
veiklos valstybinė priežiūra;
- prevencinė intelektinės nuosavybės teisių gynimo veikla, apibendrinant teisėsaugos
institucijų teikiamą informaciją, rengiant ir įgyvendinant visuomenės švietimo programas;
- dalyvavimas tarptautinių ir regioninių Vyriausybinių organizacijų intelektinės
nuosavybės teisių apsaugos programose.
Pagal Kultūros ministerijos parengtus įstatymo projektus Lietuvos Respublikos
Seimas 2009 m. priėmė Baudžiamojo kodekso 192 straipsnio naują redakciją (2009 m. liepos 9 d.
įstatymas Nr. XI-330) ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso 214(10) straipsnio naują
redakciją (2009 m. liepos 15 d. įstatymas Nr.XI-349). Šių įstatymų projektai buvo parengti
atsižvelgiant į teismų praktiką ir siekiant pašalinti neaiškumus taikant administracinę ir baudžiamąją
atsakomybę už intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus. Baudžiamojo kodekso pakeitimai leidžia
nusikalstamos veikos komercinį mastą nustatyti ne tik pagal kūrinio teisėtų kopijų, bet ir pagal
kūrinių originalų mažmeninę kainą. Tai ypatingai aktualu taikant baudžiamąją atsakomybę už dailės
kūrinių klastočių gaminimą ir platinimą. Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimai
(nesiejant padaryto pažeidimo su komerciniais tikslais) sudarys geresnes sąlygas kovoti su kūrinių ir
kitų intelektinės nuosavybės objektų neteisėtu panaudojimu internete.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 1130 Seimui
pateiktas svarstyti Kultūros ministerijos parengtas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių
teisių įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Projekte siūlomos įstatymo normos
derinamos su Europos Sąjungos teise – direktyva dėl originalaus meno kūrinio perpardavimo teisės
autoriaus naudai (2001/84/EB). Seimui priėmus siūlomas įstatymo nuostatas, bus aiškiau
reglamentuota autoriaus teisė gauti atlyginimą iš asmenų, prekiaujančių meno kūriniais, padidės
atlyginimo tarifas, kai dailės kūrinio pardavimo kaina yra iki 3000 eurų atitinkanti suma pagal
įstatymų nustatytą 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,
kuris šiuo metu derinamas su suinteresuotomis valstybės institucijomis ir verslo subjektų
asociacijomis. 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.
Projekte 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. Kultūros ministerija parengtame įstatymo projekte siūlo
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, Įstatymo
projekte taip pat siūloma sudaryti geresnes sąlygas teisių turėtojams gauti kompensacinį atlyginimą
už kurinių atgaminimą asmeniniams tikslams garso ir audiovizualinėse laikmenose. Dalį surinkto
atlyginimo siūloma skirti meno kūrėjų socialinio rėmimo programai.
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Kultūros ministerijos atstovai 2009 m. aktyviai dalyvavo kitų ministerijų sudarytose
darbo grupėse, kurios rengė teisės aktų projektus, skirtus intelektinės nuosavybės teisių ir meno
kūrėjų interesų apsaugai:
- Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupėje, kuri parengė Rekomendacijas
Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų,
tvirtinimo;
- Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo grupėje, kuri parengė ataskaitą
Vyriausybei „Dėl kūrybinių darbuotojų socialinių garantijų apimties ir pakankamumo“;
- bendradarbiaujant su Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija,
Valstybiniu patentu biuru pateikti pasiūlymai intelektinės nuosavybės teisių apsaugos klausimais
Kovos su oficialiai neapskaityta ekonomika priemonių planui.
2009 m. buvo vykdoma įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimas ir kolektyvinio
teisių administravimo asociacijų, kurios surenka ir paskirsto atlyginimą autoriams, atlikėjams ir
fonogramų gamintojams, veiklos valstybinė priežiūra. 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, 2009 metais iš valstybės biudžeto buvo skirta 668 000 litų
suma išmokėti autoriniam atlyginimui už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose 2008 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
agentūrą. 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 888 autoriai, iš jų 504 knygų tekstų autoriai, 272 vertėjai, 112 iliustratorių ir knygų
dailininkų. Autorinis atlyginimas buvo paskirstytas 866 autoriams už 9677 kūrinius. Surinkti ir
apibendrinti duomenys rodo, kad verstinė literatūra Lietuvoje yra populiaresnė nei originalioji.
Įgyvendinant Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 20 straipsnio nuostatas ir
Atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais
tikslais paskirstymo ir mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 19 d.
nutarimu Nr. 997, 2009 m. autoriams, atlikėjams ir fonogramų gamintojams už kūrinių atgaminimą
asmeniniais tikslais 2008 m. buvo surinkta 2,8 mln. litų. Tokia atlyginimo suma susidarė sėkmingai
pasibaigus teisiniam ginčui tarp autoriams atstovaujančios Lietuvos autorių teisių gynimo
asociacijos agentūros ir verslo subjektų, kurie pagal įstatymą turi mokėti atlyginimą. Dalis surinkto
atlyginimo nuo audiovizualinių laikmenų pardavimo kainos (272 918 litų suma) 2009 metais buvo
pervesta Lietuvos Respublikos kino įstatyme numatytai Nacionalinei kino rėmimo programai, kurią
administruoja Kultūros ministerija.
Įgyvendinant Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 23 straipsnio 3 dalies
nuostatas ir Autorinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu (fotokopijavimo ar kitu
būdu popieriuje) mokėjimo tvarką, patvirtintą Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 181,
2009 m. autoriams ir leidėjams buvo paskirstyta 44 377 litų atlyginimo, surinkto 2008 m. iš
asmenų, teikiančių mokamas kopijavimo paslaugas. 2009 m. atlyginimas už kūrinių reprografinį
kopijavimą buvo paskirstytas 509 grožinės ir mokslinės literatūros autoriams, 321 dailės kūrinių
autoriui.
Vykdydama kolektyvinio teisių administravimo asociacijų veiklos surenkant ir
paskirstant atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniams tikslams ir reprografijos būdu priežiūra,
Kultūros ministerija 2009 m. iš Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros ir Lietuvos
gretutinių teisių asociacijos gavo ir įvertino šiuos dokumentus: 1) atlyginimo už audiovizualinių
kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais surinkimo ir paskirstymo
ataskaitą; 2) ataskaitą apie atlyginimą mokančius garso ir audiovizualinių laikmenų importuotojus;
3) ataskaitą apie garso ir audiovizualinių laikmenų gamintojus ir importuotojus, pasirašiusius sutartį
dėl atlyginimo mokėjimo; 4) ataskaitą apie asmenis, kuriems buvo grąžintas atlyginimas už
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laikmenas, panaudotas profesionalioms reikmėms; 5) atskaitymų, skirtų atlyginimo administravimo
sąnaudoms padengti suderintą sąmatą; 6) metinę ataskaitą apie atlyginimo, surinkto už kūrinių
atgaminimą reprografijos būdu, paskirstymą ir išmokėjimą autoriams.
Kultūros ministerija, kaip Vyriausybės įgaliota institucija, atlieka visų Lietuvoje
veikiančių kolektyvinio teisių administravimo asociacijų veiklos priežiūrą, atlikdama Autorių teisių
ir gretutinių teisių įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje numatytas funkcijas. 2009 m. autorių teisių ir
gretutinių teisių kolektyvinio administravimo sistemą Lietuvoje sudarė šios asociacijos: Lietuvos
autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A), įsteigta 1990 m., steigėjai – literatūros ir
meno kūrinių autoriai ir Lietuvos kūrybinės sąjungos; Lietuvos gretutinių teisių agentūra (AGATA),
įsteigta 1999 m., steigėjai – atlikėjai ir fonogramų gamintojai; Danijos asociacijos NCB (Šiaurės
šalių autorių teisių biuro) filialas „NCB Lietuva“, įsteigtas 2006 m., atstovauja autoriams ir
muzikos kūrinių leidėjams garso įrašų srityje; Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija
(AVAKA), įsteigta 2008 metai (ši asociacija praktiškai kolektyvinio teisių administravimo veiklos
2009 metais nevykdė). Kolektyvinio teisių administravimo priežiūra praktiškai buvo vykdoma šiais
būdais: kolektyvinio administravimo asociacijos pateikė Kultūros ministerijai metines veiklos
ataskaitas ir audito išvadas, atlyginimo surinkimo ir paskirstymo taisyklių nuorašus, taip pat
dokumentus, kurie buvo reikalingi nagrinėjant autorių ar kūrinių naudotojų prašymus, susijusius su
autorių teisių ir gretutinių teisių įgyvendinimo klausimais. Kultūros ministerijos atstovai dalyvavo
asociacijų narių konferencijose, teikė išvadas ir konsultacijas.
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos pašymu Kultūros ministerija tarpininkavo
šios asociacijos derybose su Lietuvos gretutinių teisių agentūra AGATA dėl atlyginimo tarifų ir
atlyginimo mokėjimo sąlygų už kūrinių atlikimo įrašų ir fonogramų viešą paskelbimą viešbučiuose,
restoranuose ir kavinėse. Tarpininkavimas yra viena Vyriausybės įgaliotos institucijos funkcijų,
numatytų Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 71 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatose,
vykdomas siekiant suderinti teisių turėtojų ir naudotojų interesus. 2009 m. tarpininkavimas nebuvo
baigtas. Atlyginimo tarifų ir mokėjimo sąlygų klausimas toliau bus svarstomas Lietuvos autorių
teisių ir gretutinių teisių taryboje.
Buvo vykdoma prevencinė intelektinės nuosavybės teisių gynimo veikla,
apibendrinant teisėsaugos institucijų teikiamą informaciją, rengiant ir įgyvendinant visuomenės
švietimo programas. Kultūros ministerija surenka ir apibendrina informaciją iš visų Lietuvos
teisėsaugos institucijų autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo klausimais. Kaip nacionalinis
korespondentas teikia informaciją šiais klausimais Europos Komisijai ir Pasaulinei intelektinės
nuosavybės organizacijai. 2009 m. intelektinės nuosavybės tesės teisių gynimo klausimais buvo
parengtos apžvalgos, apibendrinimai ir kita informacija:
1) parengta informacija Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijai
(UNESCO) apie autorių teisių apsaugą ir kovos su autorių teisių pažeidimais priemones Lietuvoje.
Informacija parengta pagal UNESCO klausimyną, skirtą Pasaulio kovos su autorių teisių
pažeidimais stebėjimo centrui (World Anti-piracy Observatory);
2) parengta Europos Komisijai skirta informacija dėl administracinio
bendradarbiavimo, kovojant su padirbinėjimu, piratavimu ir kitais intelektinės nuosavybės teisių
pažeidimais Lietuvoje;
3) parengta informacija Jungtinių Tautų paktui apie autorių teisių apsaugą,
įgyvendinimą, teisių gynimo ir užtikrinimo priemonių taikymą Lietuvoje;
4) parengta informacija Europos Sąjungos informacinei sistemai TIPIK apie teisinius
reikalavimus ir administracines procedūras, susijusias su intelektinės nuosavybės apsauga
Lietuvoje;
5) apibendrinta informacija, surinkta iš Lietuvos Respublikos teismų, valstybinių
institucijų bei nevalstybinio sektoriaus, ir parengta Nacionalinė ataskaita Europos Komisijai apie
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės
nuosavybės teisių gynimo įgyvendinimą Lietuvoje (apibendrinti 2005-2008 m. duomenys).
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6) pateiktos išvados dėl Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių (Indijos, Libijos, Kanados,
Korėjos, Andų, Ukrainos) laisvosios prekybos susitarimų projektų intelektinės nuosavybės teisių
apsaugos skyriaus, taip pat dėl daugiašalio kovos su padirbinėjimu prekybos susitarimo ACTA;
Kultūros ministerijos atstovai 2009 m. aktyviai dalyvavo intelektinės nuosavybės
teisių gynimo ekspertų darbo grupėse: Geriausios praktikos projekto (anglų k. - Best Practice
Project), skirto mažų ir vidutinių įmonių intelektinės nuosavybės teisių gynimo priemonių
stiprinimui; Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Patariamojo komitete intelektinės
nuosavybės teisių gynimo klausimais; Europos Komisijos organizuotoje trumpalaikių stažuočių
Europos Sąjungos institucijose programoje bei praktikoje Europos Komisijos Vidaus rinkos ir
paslaugų Generalinio direktorato Pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisių gynimo skyriuje.
2009 m. Kultūros ministerijos atstovas paskirtas Lietuvos nuolatiniu nariu į Europos prekių
klastojimo ir piratavimo stebėsenos centrą (anglų k. - European Observatory on Counterfeiting and
Piracy);
2009 m. buvo dalyvaujama 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
Pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje (PINO), svarstant tarptautinių sutarčių ir
konvencijų (Berno konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos, Tarptautinės Romos
konvencijos dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos, Ženevos
konvencijos dėl fonogramų gamintojų apsaugos nuo neteisėto jų fonogramų kopijavimo, Pasaulinės
intelektinės nuosavybės organizacijos autorių teisių sutarties ir Atlikimų ir fonogramų sutarties)
įgyvendinimo klausimus. 2009 m. Kultūros ministerijos atstovai, dalyvaudami PINO Autorių teisių
ir gretutinių teisių komiteto 18 ir 19 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 komitetų ir darbo grupių
veikloje dėl folkloro apsaugos ir dėl autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo.
Bendradarbiaudama su PINO Kultūros ministerija 2009 m. Pasaulinės intelektinės
nuosavybės dienos proga apdovanojo PINO aukso medaliu ir vardiniu sertifikatu rašytoją Violetą
Palčinskaitę už nuopelnus literatūrai ir poezijos kūrinus vaikams.
2009 m. Kultūros ministerijos atstovai dalyvavo Europos Sąjungos Tarybos
Intelektinės nuosavybės darbo grupės (Autorių teisės) pogrupio veikloje ir rengė Lietuvos pozicijų
projektus, svarstant pasiūlymus direktyvai dėl atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisių galiojimo
terminų, taip pat dalyvavo Europos Komisijos Vidaus rinkos ir paslaugų direktorato organizuotame
Ryšių komiteto darbe svarstant direktyvos 2001/84/EB dėl originalaus meno kūrinio perpardavimo
teisės autoriaus įgyvendinimo klausimus.
2009 m. Kultūros ministerijos atstovai intelektinės nuosavybės teisių klausimais skaitė
pranešimus Europos Sąjungos renginiuose. Konferencijoje “Žiniasklaidos raštingumas“, kurią
organizavo Čekijos Respublikos Vyriausybė, bendradarbiaudama su Europos Komisija pagal
Čekijos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungoje programą, Čekijos Respublikos kultūros
ministerijos kvietimu buvo pristatytas pranešimas „Visuomenės švietimas intelektinės nuosavybės
teisių klausimais: Lietuvos patirtis ir ateities perspektyvos“. Europos Komisijos kvietimu seminare,
skirtame padėti Europos Sąjungos narystės siekiančioms valstybėms derinti nacionalinius įstatymus
su Europos Sąjungos teise, buvo padarytas pranešimas „Vyriausybės ir privačių subjektų vaidmuo
įgyvendinant intelektinės nuosavybės teises“.
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Tarptautiniai kultūros ryšiai
2009 m. pasirašytos 3 tarpvyriausybinės programos ir 5 tarpžinybinės sutartys.
Parengta ir suderinta 15 tarpvyriausybinių ir tarpžinybinių sutarčių projektų.
Kultūros ministerija surengė 5 valstybių kultūros ministrų vizitus (Švedijos kultūros
ministrė Lena Adelsohn Liljeroth, Rusijos Federacijos kultūros ministras. A. Avdeev; Baltarusijos
Respublikos kultūros ministras P. Latuško; Vokietijos kultūros ministras p. Bernd Neuman;
Lenkijos Respublikos kultūros ministras Bogdan Zdrojewski).
Kultūros ministerijoje lankėsi ES – Japonijos kultūrinių mainų vykdomojo komiteto
delegacija, vadovaujama „Mitsubishi“ korporacijos pirmininko Kazuo Tsukuda.
Kultūros ministerija, įgyvendindama Nacionalinę programą „Vilnius – Europos
kultūros sostinė 2009“, finansavo 77 projektus.
Finansuoti projektai susiję su Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimu užsienyje:
2009 m. iš programos „Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje“ priemonės „Užtikrinti
kultūros atašė užsienyje plėtrą, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato veiklą“,
finansavo 15 Lietuvos valstybinių švenčių paminėjimui ir Lietuvos vardo tūkstantmečio
paminėjimui skirtų renginių Lietuvos Respublikos Nuolatinėje Atstovybėje ES Briuselyje, Lietuvos
diplomatinėse atstovybėse Airijoje, Austrijos Respublikoje, Azerbaidžano Respublikoje,
Baltarusijos Respublikoje, Danijos Karalystėje, Kanadoje, Nyderlandų Karalystėje, Norvegijos
Karalystėje, Portugalijos Respublikoje, Rusijos Federacijoje, Slovėnijos Respublikoje, Suomijos
Respublikoje, Švedijos Karalystėje ir Vengrijos Respublikoje. Šiems renginiams buvo skirta 175
526 Lt.
Kiti Kultūros ministerijos finansuoti Lietuvos kultūros ir meno pristatymo užsienyje
projektai, kuriems skirta 225 393 Lt: VšĮ ,,Menų vartai“ projekto ,,Šiuolaikinių Lietuvos
menininkų: tapytojo Andriaus Zakarausko, tarpdisciplininio meno kūrėjo Žilvino Landzbergo bei
fotomenininko Ugniaus Gelgudos kūrybos pristatymui meno mugėje ARCO Madride (Ispanija) 50
000 Lt; VšĮ „Banchetto musicale“ spektaklio „Claudio Monteverdi madrigalinių operų“ pastatymo
gastrolės Maskvoje (Rusijos Federacija) 45 000 Lt; VšĮ „Teatras Meno Fortas“ spektaklio
„Hamletas“ pristatymui Stgo a Mil festivalyje Čilėje 74 845 Lt; VšĮ ,,Menų vartai“ projekto
„Lietuvos dalyvavimo 53-joje tarptautinėje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje“, pristatant
Žilvino Kempino projektą „TŪBA“ 500 000 Lt.
Kultūros atašė: LR kultūros atašė užsienyje organizavo virš 217 renginių, kuriuose
apsilankė apie 143 000 žiūrovų (daugiausia renginių ir žiūrovų kaimyninėje Lenkijoje – 57
renginiai, apie 59 930 žiūrovų),užsienio partnerių finansinis indėlis apie 1 895 875 Lt.
Paveldo apsauga, visuomenės dalyvavimas kultūroje, viešosios informacijos sklaida
Siekiant strateginio tikslo Nr. 02 “Išsaugoti ir populiarinti Lietuvos kultūros paveldą ir
tradicijas, skatinti visuomenės dalyvavimą kultūroje, didinti kultūros ir viešosios informacijos
prieinamumą”, Kultūros ministerija įgyvendino programą: “Paveldo, istorinės ir kultūrinės
atminties išsaugojimas” (kodas 02.01) – šios programos tikslai: „Valdovų rūmų atstatymas“ (kodas
02.01.01), „Sudaryti sąlygas efektyviai Kultūros ministerijos įsteigtų muziejų veiklai“ (kodas
02.01.02), „Išsaugoti istorinę ir kultūrinę atmintį“ (kodas 02.01.03), „Sudaryti sąlygas išsaugoti ir
skleisti lituanistikos tradicijas ir paveldą“ (kodas – 02.01.04), „Siekti geresnės kultūros paveldo
tyrimų ir apsaugos administravimo kokybės“ (kodas – 02.01.05). Siekiant to paties strateginio
tikslo, Kultūros ministerija įgyvendino programą „Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos
puoselėjimas ir plėtra“ (kodas 02.02), kurios tikslas – „Išsaugoti etninės kultūros reiškinius ir siekti
visuomenės dalyvavimo tradicinės kultūros veikloje“ (kodas – 02.02.01). Taip pat siekiant minėto
strateginio tikslo Kultūros ministerija vykdė programą „Visuomenės informacinis aprūpinimas ir
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viešosios informacijos sklaida“ (kodas 02.03), kurios tikslai – „Siekti vartotojams teikiamų
paslaugų bibliotekose geros kokybės“ (kodas 02.03.01), „Skatinti lietuvių kalba kuriamos grožinės
literatūros bei kitų Lietuvos kultūrai reikšmingų knygų leidybą, sklaidą ir skaitymą (kodas
02.03.02), „Siekti žiniasklaidos rinkos laisvo, bet atsakingo veikimo“ (kodas 02.03.03).
Valdovų rūmai
Nuo 2009 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai. 2009 m. vyko LDKVR įstaigos kūrimo darbai, tęstas Valdovų rūmų
atkūrimo, 5 nuolatinių ekspozicijų planavimo ir rengimo darbų koordinavimas, archeologinių
tyrimų ataskaitų rengimas. Nors dėl projektavimo, statybos ir finansavimo problemų Valdovų rūmų
pastatas 2009 m. nebuvo pilnai užbaigtas ir priduotas nuolatiniam eksploatavimui, 2009 m. liepos
mėn., vykdant Valdovų rūmų atvirų vartų programą, priimta 20 tūkst. lankytojų. Iš viso per 2009
metus atkurtus, bet pilnai neįrengtus Valdovų rūmus aplankė 30 tūkst. lankytojų organizuotomis
grupėmis. Parengtos 7 naujos ir tęsta 17 ankstesnių edukacinių programų. 71 edukaciniame
užsiėmime dalyvavo 1 200 moksleivių.
Muziejai
2009 m. birželio 20 d. Vilniuje atidaryta renovuota Nacionalinė dailės galerija, kurioje
įrengta nuolatinė XX–XXI a. lietuvių dailės ekspozicija. 2009 m. galerijoje surengtos dvi didelės
tarptautinės parodos „Spalvų ir garsų dialogai. M. K. Čiurlionio ir amžininkų kūryba“ ir pirmą kartą
į Lietuvą atvežta Viktorijos ir Alberto muziejaus Londone sudaryta paroda „Šaltojo karo metų
modernizmas. Menas ir dizainas: 1945–1970“.
Įgyvendinant Muziejų modernizavimo 2007-2015 metų programą, 2009 m.
finansavimas skirtas 14 muziejų pastatų renovavimui. Iš Valstybės investicijų programos 7 Kultūros
ministerijos pavaldumo muziejams iš viso skirta 8.6 mln. Lt, dar 7 muziejams iš jos skirta 2.16 mln.
Lt. 4 muziejų pastatai (Valdovų rūmai, Nacionalinė dailės galerija, Nacionalinis M. K. Čiurlionio
dailės muziejus, Valstybinis Kernavės kultūrinio rezervato istorijos muziejus) buvo atnaujinami
Lietuvos Tūkstantmečio programos ir Privatizavimo fondo lėšomis (iš viso 60 375 mln. Lt.).
Įgyvendinant kitas šios programos priemones, 2009 m. baigtas muziejų rinkinių
būklės tyrimas (vykdytas nuo 2004 m.), kurį Kultūros ministerijos užsakymu atliko Lietuvos dailės
muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras. Jo metu apžiūrėti šalies muziejų (išskyrus
nacionalinius) saugyklose ir ekspozicijose esantys eksponatai, įvertinta jų būklė, klasifikuojant
pagal 4 kategorijas, muziejams pateiktos rekomendacijos dėl tolesnės eksponatų ir saugyklų
priežiūros. Tyrimo metu nustatyta, kad 92 procentai eksponatų Lietuvos muziejuose yra
patenkinamos arba geros būklės, kritiškos būklės eksponatų yra apie 8 procentus. Šie duomenys
atitinka Europos muziejų rodiklius, t.y. kritiškos būklės eksponatų juose yra panašus procentas kaip
Lietuvoje.
2009 m. patvirtintos Muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo projektų
finansavimo taisyklės (Kultūros ministro 2009 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. ĮV-122). Finansuoti 23
muziejų pateikti muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo projektai (2009 m. gegužės 21
d. įsakymu Nr. 263 iš viso skirta 150 tūkst. Lt).
2009 m. buvo tęsiami Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS)
parengiamieji darbai. Projekto tikslas – sukurti ir Lietuvos nacionaliniuose bei respublikiniuose
muziejuose įdiegti LIMIS, sujungiant muziejų duomenų bazes į bendrą informacijos sistemą,
automatizuojant muziejų rinkinių apskaitą bei užtikrinant LIMIS elektroninio katalogo ir
informacijos apie muziejų eksponatus paieškos sukūrimą. Kadangi didelių investicijų
reikalaujančios sistemos vystymas negalėjo būti užtikrinamas vien valstybės biudžeto lėšomis,
projektui finansuoti galimybių nuspręsta ieškoti ES Struktūriniuose fonduose. Rengiantis teikti
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paraišką ES paramai gauti, 2009 m. vasario mėn. Kultūros ministerija atliko LIMIS galimybių
studiją (darbus vykdė UAB „Webmedia“), kuria siekta išsiaiškinti, koks sistemos diegimo Lietuvos
muziejuose ir jos administravimo modelis būtų ekonomiškai naudingiausias bei kiek lėšų bus
reikalinga sekančiame projekto įgyvendinimo etape. 2009 m. rugpjūčio 31 d. LIMIS projektas
įtrauktas į valstybės remiamų ES paramai gauti projektų sąrašą (Informacinės visuomenės plėtros
komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymu Nr. T-86 pagal Ekonomikos
augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę „Lietuvos
kultūra informacinėje visuomenėje“), o jo vykdymas patikėtas Lietuvos dailės muziejui (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. 1215). LIMIS investiciniam
projektui parengti Kultūros ministerija muziejui skyrė 32 000 Lt (2009 m. liepos 1 d. įsakymas Nr.
ĮV-345). 2009 m. gruodžio mėnesį projekto paraiška pateikta Centrinei projektų valdymo agentūrai
(numatoma skirti parama 7 mln. Lt: 5.950 mln. – iš ES fondų, 1.050 mln. – iš valstybės biudžeto).
LIMIS diegimą planuojama vykdyti 2 etapais, iš pradžių sistemą diegiant nacionaliniuose ir
respublikiniuose muziejuose, vėliau (2012-2015 m.) prie jos jungiantis savivaldybių, žinybiniams ir
kitiems muziejams.
2009 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus „Lietuvos kultūros paveldo
skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių
2009-2013 metų planą (2009 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 493), muziejų sektoriuje
skaitmeninimo darbus koordinuoja Lietuvos dailės muziejus, šią funkciją atliekantis kartu su
regioniniais koordinatoriais Nacionaliniu M.K. Čiurlionio dailės muziejumi, Lietuvos jūrų
muziejumi ir Šiaulių „Aušros“ muziejumi. Muziejai pradėjo numatytų skaitmeninti eksponatų
atranką, sudaro prioritetinius jų sąrašus, dalyvavo rengiant Skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo
ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašą, organizavo skaitmeninimo gebėjimams ugdyti
skirtus mokymus.
2009 m. pradėtas Muziejų vertinimas. Kultūros ministro 2009 m. rugsėjo 24 d.
įsakymu Nr. ĮV-514 sudaryta Muziejų vertinimo komisija, kuri 2009 m. gruodžio 10 d. įvertino
pirmą – Maironio lietuvių literatūros - muziejų. Vadovaujantis Kultūros ministro 2008 m. rugpjūčio
27 d. įsakymu Nr. ĮV-429 patvirtintais „Muziejų vertinimo nuostatais“, jam suteiktas 195 balų
įvertinimas (minimalus balas – 94, maksimalus – 246).
2009 m. liepos 12-18 d. Kultūros ministerija kartu su Latvijos ir Estijos kultūros
ministerijomis organizavo VI Baltijos muzeologijos vasaros mokyklą, kurios tema „Pokyčių vadyba
muziejuose“. Joje kvalifikaciją kėlė 37 muziejų specialistai. Mokyklos tikslas – vystyti ir stiprinti
muziejinės minties sklaidą Baltijos šalyse, derinant teorijos ir praktikos aspektus, siekiant šių šalių
muziejų profesionalėjimo, modernėjimo ir atvirumo visuomenei. Mokykla, kurią 2004-2007 m.
rengė latviai, o 2008 m. – estai, pirmą kartą vyko Lietuvoje. Užsiėmimus Kėdainių krašto muziejuje
vedė Liverpulio nacionalinio muziejaus direktorius, ICOM tarptautinio Muziejų vadybos komiteto
prezidentas dr. Davidas Flemingas ir Tukums muziejaus direktorė, Latvijos kultūros akademijos
lektorė Agrita Ozola. Mokyklos idėją remia Tarptautinės muziejų tarybos ICOM Europos regioninis
skyrius. 10 Lietuvos muziejų darbuotojų dalyvavimui Kultūros ministerija skyrė 20 000 Lt.
Lietuva dalyvavo Europos Komisijos atviro koordinavimo metodo „Kolekcijų
mobilumo“ ekspertų darbo grupėje (dalyvauta 3 plenarinėse sesijose, „Muziejų specialistų mainų“
pogrupio darbe, parengti Lietuvos atsakymai į 5 klausimynus ES šalims narėms).
Taip pat buvo parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės įsipareigojimo dėl laikinai įvežamų į Lietuvos Respubliką užsienio
valstybių kilnojamųjų kultūros vertybių taikymo tvarkos aprašo pakeitimo du projektai. 2009 m.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsipareigojimas buvo suteiktas Lietuvos dailės muziejaus
rengiamai 14 552 032 Lt. vertės tarptautinei parodai ,,Šaltojo karo modernizmas. Menas ir
dizainas:1945–1970“ bei Šiaulių „Aušros“ muziejaus rengiamai 3 488 625 Lt. vertės tarptautinei
parodai „Gedarto Elzaso (1887–1975) tapyba“. Buvo parengtas Lietuvos muziejų įstatymo
pakeitimo projektas, parengtos tipinės muziejaus veiklos metinės ataskaitos ir metinio plano
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formos, patvirtintos kultūros ministro įsakymu (teikta metodinė pagalba Lietuvos muziejams
metinių ataskaitų bei planų rengimo klausimais). Suvesti gauti iš Lietuvos muziejų 2008 m. veiklos
statistiniai duomenys į kompiuterinę laikmeną, atlikta jų analizė, parengtos išvados ir pateiktos
ministerijos vadovybei, sudarytas žurnalo „Lietuvos muziejai“ priedas „Lietuvos muziejų statistika’
2008“.
2009 m. kovo 23 d. įvyko Dvišalės nuolatinės Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos ir Lietuvos Vyskupų konferencijos komisijos posėdis. Jo metu buvo priimtas
sprendimas atkurti nuosavybės teisę į vieną kilnojamąją kultūros vertybę ir ją grąžinti natūra. 2009
m. gruodžio 23 d. buvo grąžinti Kauno arkivyskupijai 35 vyskupų portretai iš Vytauto Didžiojo
karo muziejaus.
Atmintinos datos, Lituanistinis paveldas
Kultūros ministerija organizavo, koordinavo ir užtikrino švenčių dienų, atmintinų dienų
ir istorinių datų minėjimo renginių įgyvendinimą (Sausio 1-oji - Lietuvos vėliavos diena, Sausio 13oji – Laisvės gynėjų diena, Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena, Kovo l1-oji Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena, Liepos 6-oji –
Valstybės diena). Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus Kultūros ministerijos
Programų skyrius koordinavo įgyvendinant Didikų Mikalojaus Radvilos Rudojo, Mikalojaus
Radvilos Juodojo ir jų šeimos narių bei palikuonių palaikų perlaidojimo ceremoniją Dubingiuose,
Vilniaus grįžimo Lietuvai 70-ųjų metinių paminėjimą.
Ministerija koordinavo Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių jubiliejų
paminėjimą. Kultūros ministro įsakymu 12 projektų (74 500 Lt.) skirtas dalinis finansavimas.
Ministerija techniškai aptarnavo Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu sudarytos
Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos rekomenduotų projektų įgyvendinimą.
2009 m. projektams skirta 290 000 Lt.
Kultūros paveldo apsauga
Kultūros ministerijos reguliavimo sritis apima esančių saugomų teritorijų, Lietuvos
kultūros paveldo objektų ir vietovių bei UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančių vietovių
apsaugos klausimus. Kultūros ministerija yra atsakinga už Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio
rezervato (toliau – Vilniaus rezervatas), Trakų istorinio nacionalinio parko (toliau – TINP),
Kernavės valstybinio kultūrinio rezervato (toliau – Kernavės rezervatas) direkcijų bei Kultūros
paveldo departamento (toliau – KPD) veiklos koordinavimą.
Įgyvendinant Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą (toliau – NKPAĮ)
per ketverius metus išryškėjo įvairios problemos, susijusios su ūkine veikla ir statybų plėtra kultūros
paveldo objektų ir vietovių teritorijose ir jų apsaugos zonose, o pradėjus rengti specialiuosius
planus, praktika parodė, kad sudėtingas jų rengimo procesas itin imlus laiko ir lėšų atžvilgiu. Taip
pat paaiškėjo NKPAĮ nuostatų taikymo skirtingos interpretacijos ir kitos aplinkybės, todėl iškilo
būtinybė keisti ne vieną NKPAĮ straipsnį. Siekiant išspręsti paminėtas problemas per 2009 m.
parengtas NKPAĮ 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 21, 22, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo
įstatymo projektas, kurio parengime Kultūros ministerijos Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos
skyriaus specialistai dalyvavo nuo pat pradžių iki galutinio Įstatymo projekto suredagavimo ir
parengimo derinimui bei teikimui Vyriausybei.
2009 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujasis Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos
įstatymas. Parengti įstatymo įgyvendinimui reikalingi poįstatyminiai teises aktai (Vyriausybės
nutarimai ir kultūros ministro įsakymai – iš viso 21 teisės aktas).
Kultūros ministerijos Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyrius 2009 m. kartu su
Kernavės rezervato direkcijos specialistais parengė, suderino su suinteresuotomis institucijomis, po
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to pagal jų pastabas patikslino bei parengė tvirtinimui Lietuvos Respublikos Vyriausybei
nutarimo ,,Dėl Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato tvarkymo plano (planavimo schemos)
patvirtinimo“ projektą. 2009 m. taip pat buvo koordinuojamas Vilniaus rezervato tvarkymo plano
(planavimo schemos) projekto rengimas. Paveldo skyriaus iniciatyva ministerijoje buvo surengti 3
posėdžiai, kuriuose, dalyvaujant ministerijos vadovybei ir suinteresuotų institucijų atstovams buvo
pristatyta ir apsvarstyta šio specialiojo teritorijų planavimo dokumento koncepcija. Po svarstymų šis
specialusis planas tikslinamas ir 2010 m. pradžioje bus teikiamas LRV tvirtinimui. Metų bėgyje ne
kartą iškilo problemos dėl TINP planavimo schemos nederinimo Trakų rajono savivaldybėje ir jos
tikslinimo galimybių.
Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyrius 2009 m. patikrino Kauno ir Klaipėdos
apskričių teritorijų bendrųjų planų projektus, parengė ir pateikė jų organizatoriams bei rengėjams
išsamias pastabas ir pasiūlymus dėl šių planų tikslinimo. Kauno apskrities bendrasis planas jau yra
patvirtintas, o Klaipėdos dar tikslinamas.
2009 m. buvo tikrinami KPD parengtus ir ministerijai pateiktus nekilnojamojo
kultūros paveldo specialiojo teritorijų planavimo dokumentus (toliau – specialiuosius planus),
teikiamos pastabos ir pasiūlymai dėl jų tikslinimo. 2009 m. ministras patvirtino 72 specialiuosius
planus.
Itin daug darbo pareikalavo LRV 2009 m. gegužės 18 d. pasitarime priimtų sprendimų
dėl Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių vietos teritorijos ir apsaugos nuo fizinio poveikio
pozonio ribų nustatymo bei šios teritorijos viešųjų erdvių sutvarkymo, įamžinant buvusiais žydų
kapines, vykdymas. Kultūros ministerija kartu su KPD rengė, derino, taisė, vėl derino ir galutinai
spalio mėn. pateikė tvirtinti LRV nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo
18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo“ ir nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 29
d. nutarimo Nr. 486 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos zonų nustatymo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektus. 2009 m. spalio 14 d. abu aukščiau paminėti LRV
nutarimai buvo patvirtinti.
2009 m. Kultūros ministerija dalyvavo sprendžiant savo specifika išsiskiriančias
Lukiškių aikštės ir Kauno pilies problemas. Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja
I. Grigaitienė yra įtraukta į Ministro Pirmininko potvarkiu sudarytą darbo grupę dėl įvykusio
Lukiškių aikštės suplanavimo ir „Laisvės“ simbolio sukūrimo konkurso teigiamų ir neigiamų
aspektų įvertinimo, rezultatų apibendrinimo bei dėl pasiūlymų tolimesniems Lukiškių aikštės
sutvarkymo ir kovų už Lietuvos laisvę šioje aikštėje įprasminimo darbams atlikti pateikimo.
Sprendžiant Lukiškių aikštės sutvarkymo klausimus reikėjo teikti Seimo nutarimo pakeitimo
projektus, tikslinti kitus dokumentus ir rengti konkurso sąlygų pasiūlymus.
Kultūros ministerija 2009 m. pagal kompetenciją taip pat sprendė Lietuvos kultūros
vertybių, esančių užsienyje, paieškos ir integravimo į Lietuvos visuomeninį gyvenimą bei kultūros
vertybių ir antikvarinių daiktų grąžinimo iš Lietuvos Respublikos klausimus, koordinavo Kultūros
vertybių registro tolesnį tobulinimą bei funkcionavimą, koordinavo Kultūros paveldo apsaugos
ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atvejais programos įgyvendinimą, sprendė jos
kompetencijai priskirtus civilinės saugos klausimus, susijusius su kultūros paveldo apsauga.
Įgyvendinant Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, pažinimo,
sklaidos ir globos programą 2009 m. pradžioje buvo vykdomas paraiškų priėmimas Lietuvai
reikšmingų kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių užsienyje, integravimo į visuomeninį gyvenimą
projektų daliniam finansavimui ir lietuvių tremties vietų apskaitos ir priežiūros projektų daliniam
finansavimui paraiškų priėmimas.
2009 m. pabaigoje pradėta rengti Lietuvių tremtinių ir politinių kapų ir palaidojimo
vietų priežiūros programa. Programą planuojama parengti iki 2010 m. pabaigos.
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Kultūros ministerija dalyvauja koordinuojant Valdovų rūmų atkūrimo programos
vykdymą, techniškai aptarnaujamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir
paskirties klausimams komisijos darbas.
2009 m. Kultūros ministerija dalyvavo Ūkio ministerijos sudarytoje darbo grupėje,
kuri nagrinėjo kultūros paveldo objektų projektus, pretenduojančius gauti Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšas jų išsaugojimui ir pritaikymui kultūrinio turizmo plėtrai Lietuvoje. 2009 m.
pabaigoje tų projektų sąrašas buvo dar kartą revizuojamas kartu su Ūkio ministerijos, KPD ir LVPA
specialistais, tikrinant jų atitikimą naujai Ūkio ministerijos nustatytiems efektyvaus pritaikymo
turizmui kriterijams.
Regionų kultūros politika
2009 m. kultūrinės veiklos svarbiausiu akcentu tapo Lietuvos vardo paminėjimo
tūkstantmetis. Visuose Lietuvos regionuose vyko daugybė renginių, tačiau ryškiausiu tapo
Tūkstantmečio dainų šventė „Amžių sutartinė“, kurios renginiai vyko nuo liepos 1 d. iki 6 dienos.
Šventėje dalyvavo per 41 tūkstantį žmonių, iš jų 25 tūkstančiai vaikų ir jaunimo. Geriausieji mėgėjų
meno kolektyvai iš visos Lietuvos ir lietuvių bendruomenių iš 16 šalių, sukūrė emocingą šventę,
sutelkusią tautą, visam pasauliui pademonstravusią kuriančio žmogaus galią. Šioje šventėje
dalyvavo ir Lietuvos tautinių bendrijų meno kolektyvai. 16-oje įspūdingų renginių atsiskleidė visų
žanrų – chorų, šokių, folkloro, pučiamųjų orkestrų, kanklių, mėgėjų teatrų, liaudies meno – grožis.
Mažesnės apimties, bet nemažiau įspūdingų renginių, gavusių dalinį finansavimą iš
valstybės biudžeto lėšų, vyko labai daug: tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“
(Vilniuje), „Saulės žiedas“ (Šiauliuose), „Zalvynė“ (Zarasuose), respublikinė konkursinė liaudies
meno paroda „Aukso vainikas“ visuose Lietuvos regionuose ir t. t.
2009 m. baigta įgyvendinti Valstybinė etninės kultūros plėtros programa, kuri įtvirtino
etninės kultūros veiklą kaip labai svarbią, pamatinę nacionalinės kultūros dalį. Įgyvendinant šią
programą atsirado tikslinės lėšos – kasmet etninės kultūros veiklai, sklaidai, tyrinėjimams
savivaldybėse buvo skiriama apie 4 mln. litų, iš valstybės biudžeto – 1,5 mln. litų. 2009 m. šios
programos konkursui pateiktos 287 paraiškos, dalinis finansavimas skirtas 126 projektams, po
biudžeto sumažinimo – 70 projektų (332 000 Lt).
Apibendrinant įvykdytą Valstybinės etninės kultūros plėtros programą, būtina
paminėti priemonių įgyvendinimo rezultatus:
1. Valstybė rėmė fundamentalius mokslo įstaigų tyrimus (LLTI ir LII Etnologijos
skyriaus tiriamieji darbai).
2. Į naują saugojimo laikmeną perkelti seniausieji tautosakos įrašai (1908–1949),
saugoti fotografo voleliuose, fotografo plokštelėse.
3. Muziejų ir rankraštynų materialinė bazė, patalpų būklė: puikias saugyklas, darbo
sąlygas įsirengė Nacionalinis muziejus, šiek tiek pagerėjo sąlygos LLTI tautosakos rankraštyne,
Lietuvos dailės muziejus paskyrė patalpas būsimam Liaudies meno centrui, tačiau nespėjo jų
suremontuoti. Nepajudėjo reikalai Teatro ir muzikos akademijos rankraštyne.
4. Muziejai (didieji) išleido sisteminius katalogus (Nacionalinis, Dailės muziejus,
Marijampolės, Alytaus, |Vilkaviškio, Kretingos, Utenos, Prienų, Telšių „Alka“, Šiaulių „Aušra“,
Panevėžio kraštotyros, Kupiškio ir kt.). Prasidėjo skaitmeninimo procesas, bet jam trūksta terminų
banko.
5. „Aušros“ muziejaus kraštotyros archyvas perkeltas į elektroninę saugojimo
laikmeną ir tapo prieinamas visuomenei. Nacionalinio muziejaus vykdyti projektai atvėrė galimybę
naudotis Rusijos muziejuose esančia etninio paveldo medžiaga (parodos ir katalogai Senoji Lietuva,
Sėlių ir Žemgalių tyrinėjimų parodos ir katalogai – su Latvijos muziejais ir archeologais).
Daugiau neišspręstų problemų liko švietimo sistemoje.
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Teigiami poslinkiai:
Intensyvesnis etninės kultūros skleidimasis neformaliajame ugdyme – Programos
įgyvendinimo laikotarpiu daugiau vaikų įtraukta į etninės kultūros veiklą – 2009 m. šalyje buvo 310
vaikų folkloro ansamblių, tiesa, apžiūrose įvertinti tik 89. Nerimą kelia Pagėgių, Marijampolės,
Kalvarijos, Vilkaviškio, Rietavo, Anykščių, Vilniaus r. savivaldybės, kuriose nėra nė vieno vaikų
folklorinio ansamblio, Kazlų Rūdos, Panevėžio m., Kupiškio r., Ignalinos r., Ukmergės r.,
Šalčininkų r., Trakų r. turi tik po vieną.
1–2 tūkst. vaikų kasmet apjungia respublikinis konkursas „Tramtatulis“, tapęs puikiu
renginiu, turinčiu ir rezultatą – vaikų, liaudies kūrybos atlikėjų, kompaktinę plokštelę.
Kasmet suorganizuojama etninės pakraipos 110–120 vasaros stovyklų, kuriose
pabuvoja 8–9 tūkst. vaikų.
Kultūros įstaigos (muziejai, kultūros centrai) per metus parengia per tūkstantį
edukacinių programų.
Bendrojo lavinimo mokyklose veikia per 400 kraštotyros, apie 600 kitų etninės
pakraipos (tradicinių amatų, muziejininkystės, liaudies muzikos ir kt.) būrelių.
Apie 70 bendrojo lavinimo mokyklų etninė kultūra dėstoma kaip pasirenkamasis
dalykas. Švietimo ir mokslo ministerija parengė Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose
strategiją.
Neišspręstas etninės kultūros specialistų rengimo klausimas.
Trūksta vadovėlių, mokomosios medžiagos. Neparengtos programos aukštųjų
mokyklų (ne humanitarinių studijų) studentams.
Programos poveikis regionams:
• Didesnė dalis savivaldybių pasitvirtino savo Etninės kultūros plėtros programas
(pažymėtinos Jurbarko, Utenos, Šilalės, Kretingos, Lazdijų, Varėnos, Šakių, Šiaulių r.
savivaldybės), savivaldybėse atsirado tikslinės lėšos etninės kultūros veiklai.
• Per programos įgyvendinimo laikotarpį ženkliai padidėjo etninei kultūrai skirtos
lėšos: savivaldybių biudžetų – per 4 mln. Lt, valstybės biudžeto – 2–3 mln. Lt.
• 28 savivaldybėse etninės kultūros veiklą koordinuoja Kultūros skyrių specialistai, 28
savivaldybėse – kultūros įstaigose dirbantys specialistai.
• Per 400 bendruomenių savo veiklą organizuoja tęsdamos vietos tradicijas.
• Per 100 kaimo turizmo sodybų yra partneriai etninės kultūros veikloje, sodybos
veikla remiasi vietos tradicijomis ir papročiais.
• Per programos įgyvendinimo laikotarpį sustiprėjo regionuose leidžiami leidiniai:
Dainava, Suvalkija, Žiemgala, Radviliškis, Prie Nemunėlio, Eskizai, Žemaičių žemė.
Svarbus etninės kultūros veiklos baras – Nematerialaus kultūros paveldo vertybių
registras. 2009 m. parengti 2 teisės aktų projektai – Nematerialaus kultūros paveldo
inventorizavimo taisyklės ir Nematerialaus kultūros paveldo vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų
aprašas. Savivaldybės pateikė 30 vertybių aprašus.
2009 m. parengta ir išsiųsta į Paryžių kandidatinė byla „Lietuvių polifoninės dainos
sutartinės“ į UNESCO formuojamą Pasaulio nematerialaus kultūros paveldo reprezentatyvųjį sąrašą
(rezultatai bus paskelbti 2010 m.).
Įgyvendinant Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos programą iš dalies finansuoti 119
projektų (po biudžeto sumažinimo – 65 projektai, 230 000 Lt). Šios programos rezultatas –
parengtos edukacinės programos kultūros įstaigose, muziejuose, išleisti mokomieji leidiniai (kino,
fotografijos, tautodailės edukacija), Nacionalinėje galerijoje surengta muziejų edukacinių programų
idėjų mugė. Puikios edukacinės programos vyko Nacionaliniame muziejuje, M. K. Čiurlionio
muziejuje, „Aušros“, Rokiškio krašto ir kt. muziejuose, Klaipėdos etninės veiklos centre, Plungės
kultūros centre, Gelgaudiškio, Troškūnų kultūros centruose, į edukacinę veiklą įtraukti menininkai –
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aktoriai, dailininkai, tautodailininkai. 2009 m. buvo labai populiarios kino edukacinės programos,
vykdomos Kaune, Vilniaus „Skalvijos“ kino teatre.
Vykdant Regionų kultūros plėtros programą 2009 m. gauta 340 paraiškų, dalinis
finansavimas paskirtas 114 projektų (445 000 Lt), po biudžeto sumažinimo – 58 projektams
(274000 Lt).
Regionų kultūros plėtros 2008–2012 metų programa patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 4-134 (Žin., 2008, Nr. 4-134) (toliau –
Programa). Šios Programos tikslas – padėti apskričių viršininkams ir savivaldybėms įgyvendinti
valstybės regioninę kultūros politiką, skatinti tolygią ir kryptingą regionų kultūros plėtrą, sudaryti
palankias sąlygas regionų gyventojams tenkinti kultūros poreikius bei puoselėti regionų etninį
savitumą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 636 (Žin.,
2009, Nr.77-3179) buvo patvirtinti programos ir jos įgyvendinimo priemonių pakeitimai.
2009 m., įgyvendinant programos tikslus ir uždavinius, buvo tobulinama teisinė,
administracinė ir finansinė sistema, padedanti plėtoti regionų kultūrą.
Įgyvendinant Programos 2.3 priemonę, kultūros ministro 2009 m balandžio 30 d.
įsakymu Nr. ĮV-207 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo
Nr. ĮV-443 „Dėl kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
patvirtintas Kultūros centrų akreditavimo tvarkos aprašas (Žin., 2009, Nr.52-2064). 2009 metais
akredituoti savivaldybių 23 kultūros centrai.
2009 m. IV ketv. turėjo būti parengta ir kultūros ministro įsakymu patvirtinta mėgėjų
meno veiklos plėtojimo regionuose strategija. Šio dokumento projektas parengtas ir derinamas su
visomis suinteresuotomis asociacijomis bei visuomeninėmis organizacijomis – Asociacija „Kultūros
savivaldos kolegija“, Lietuvos kultūros centrų asociacija, Lietuvos chorų sąjunga, Lietuvos mėgėjų
teatrų asociacija, Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija, Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga, Lietuvos savivaldybių asociacija ir kt. Derinimo metu gauta daug esminių
pasiūlymų ir pakeitimų. Šiuo metu dar kartą derinamos strategijos nuostatos. Strategiją numatoma
patvirtinti 2010 m. kovo mėnesį.
Įgyvendinant 3.4 priemonę, Kultūros ministerijos užsakymu Socialinių tyrimų
institutas atliko Regionų kultūros būklės tyrimą.
Įgyvendinant 4.6 ir 4.7 priemones, parengti ir kultūros ministro 2010 m. vasario 9 d.
įsakymu Nr. ĮV-96 patvirtinti Regionų kultūros mėgėjų meno žemėlapių rengimo kriterijai (Žin.,
2010, Nr.20-950).
Įgyvendinant 5.2 priemonę, parengta ir kultūros ministro 2009 m. birželio 16 d.
įsakymu Nr. ĮV-319 patvirtinta Kultūros centrų specialistų kvalifikacijos kėlimo programa (Žin.,
2009, Nr. 75-3078). 2009 m. Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras surengė 81
seminarą ir kursus, kuriuose kvalifikaciją kėlė 2871 kultūros įstaigų vadovas, specialistas ir
valstybės tarnautojas. 31 seminaras organizuotas regionų kultūros įstaigose bendromis užsakančios
įstaigos ir centro lėšomis.
Įgyvendinant 4.4 priemonę, parengtas Kultūros ministerijos rekomendacijų, kaip kurti
skaitmeninę biblioteką regionuose, projektas. Šiuo metu projektas derinamas su suinteresuotomis
institucijomis.
Įgyvendinant 5.5 priemonę, parengtas Bibliotekininkų atestavimo tvarkos aprašo
projektas. Derinant projektą su Lietuvos bibliotekininkų draugija bei profsąjunga, kilo daug
nesutarimų, sulaukta pasiūlymų ir pataisų. Šiuo metu projektas papildomas. Jį numatyta patvirtinti
2010 m. II ketvirtyje.
Siekiant skatinti kultūrinę veiklą, saugančią ir plėtojančią regionų kultūros tradicijas bei
papročius, puoselėti meno mėgėjų veiklos tradicijas, sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai
regionuose, Kultūros ministro 2009 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-551 (Žin., 2009, Nr. 123-5302).
pakeistos Regionų kultūros projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklės ir
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numatyti dalinio finansavimo prioritetai. 2009 m. iš regionų gauta 944 paraiškos daliniam
finansavimui iš Regionų kultūros plėtros, Etninės kultūros, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos
programų. Lėšų poreikis buvo 13 270 tūkst. Lt. Regionų kultūros projektams iš dalies finansuoti
2009 m. pradžioje buvo skirta 1 345 tūkst. litų. Dėl sudėtingos ekonominės situacijos, šios lėšos
sumažintos iki 836 tūkst. litų. Įvykdyta 200 projektų.
Įgyvendinant 2.4 priemonę, kartu su Švietimo ir mokslo ministerija 2009 m. IV ketv.
parengta techninė užduotis, skirta galimybių studijai, kuria bus vadovaujamasi formuojant švietimo
ir mokslo bei kultūros politikos nuostatas dėl valstybinės reikšmės bibliotekų bei apskričių viešųjų
bibliotekų funkcijų, valdymo ir veiklos organizavimo, kuriant Lietuvoje žinių ir informacinę
visuomenę. Šiuo metu rengiamas išankstinis kvietimas teikti paraiškas galimybių studijai atlikti.
Nuo 2010 m. liepos 1 d. Kultūros ministerijai tapus regionų (iki 2010 m. – apskričių) viešųjų
bibliotekų steigėju, jų funkcijos bus tikslinamos, tvirtinant nuostatus.
Įgyvendinant 2.9 bei 2.10 priemones, kultūros ministro 2009 m. kovo 5 d. įsakymu Nr.
ĮV-122 (Žin., 2009, Nr.28-1103; Nr. 117-5033) patvirtintos Muziejinių vertybių restauravimo ir
konservavimo projektų finansavimo iš dalies valstybės biudžeto lėšomis taisyklės, o kultūros
ministro 2007 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. ĮV-224 (Žin., 2007, Nr. 40-1512) patvirtintos
Muziejinių vertybių įsigijimo projektų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklės. Dėl sunkios
ekonominės situacijos 2010 m. šių programų įgyvendinimui lėšų neskirta.
Atliktas Regionų kultūros būklės tyrimas. Rengiantis šiam tyrimui, ministerijoje įvyko
3 pokalbiai-diskusijos su bendruomenių atstovais, merais ir seniūnais. Surinkti duomenys apie
Lietuvos bendruomenes ir sąlygas tenkinti kultūrinius poreikius. Net 311 bendruomenių yra
vietovėse, kuriose nėra kultūros įstaigų.
Siekiant sudaryti sąlygas regionuose dirbantiems kultūros specialistams, buvo
tobulinami teisės aktai: parengtas Kultūros centrų akreditavimo tvarkos aprašas, patvirtinta Kultūros
centrų specialistų kvalifikacijos kėlimo programa, pakeista Kultūros centrų statistinių duomenų
kaupimo, pateikimo ir sklaidos tvarka.
2009 m. buvo tęsiami renovacijos ir modernizavimo darbai 27 kultūros centruose.
Kultūros ministerijos Regionų kultūros plėtros skyrius parengė Baltijos kelio 20mečio programą, jos įgyvendinimo rezultatai dar bus apibendrinti, bet jau dabar žinoma, kad
muziejai atnaujino savo ekspozicijas, buvo parengtos dokumentų ir nuotraukų parodos, įvyko daug
renginių.
Įgyvendinant Pasirengimo dainų šventėms programą atkurti I–XVI a. lietuvių
archeologiniai istoriniai kostiumai. Kolekciją sudaro 6 vyriškų ir 6 moteriškų drabužių komplektai.
3 kostiumais ir atskirais drabužiais papildyta Tautinio kostiumo kolekcija.
Įsigyta naujų kūrinių: 13 moksleivių chorams, 38 chorams, 2 visoms pučiamųjų
instrumentų orkestrų sudėtims, 8 šokių kolektyvams.
Už savivaldybių lėšas suprojektuota ir pagaminta apie 100 tautinių kostiumų folkloro
ansambliams, liaudiškų šokių bei kitiems kolektyvams.
2009 m., nepaisant biudžeto mažinimo, išsaugotos premijos, kuriomis paskatinti
geriausiai dirbę mėgėjų meno kolektyvų vadovai: 3000 Lt premijas gavo 14 kolektyvų vadovų,
5000 Lt – 132 kolektyvų vadovai.
Taip pat paskirta Valstybinė Jono Basanavičiaus premija už etninės kultūros
puoselėjimą muziejininkei B. Kulnytei. Kultūros ministerijos premijomis paskatinti 3 etninės
kultūros skleidėjai, trijų kultūros įstaigų specialistai, geriausiai parengę kultūrinės edukacijos
programas, M. K. Čiurlionio dailės muziejus už puikias edukacines programas, geriausia metų
kultūros centro darbuotoja. 2009 m. premijomis paskatinti ir 4 geriausiai dirbę kultūros centrai.
Regionų kultūros politiką įgyvendinti padėjo Lietuvos liaudies kultūros centras. 2009
m. regionuose dirbantys kultūros specialistai gavo naujus leidinius – 6 numerius žurnalo „Liaudies
kultūra“, knygą „Metai už stalo“, kurioje pirmą kartą tradiciniai lietuvių valgiai pateikiami
kalendorinių švenčių principu. Išleista Lietuvos choro ontologija, repertuaro leidiniai
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choreografams, liaudiškos muzikos kapeloms, taip pat informaciniai, reklaminiai leidiniai, iš viso
26, 11 DVD ir CD, kuriuose patalpinta daug mokomosios medžiagos apie kalendorines šventes,
liaudies meną ir kt.
Organizuoti ypač reikšmingi renginiai: vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų
– konkursas „Tramtatulis“, kurio vietiniuose renginiuose dalyvavo 55 savivaldybės, 900 atlikėjų,
respublikiniame – 44 savivaldybės, 400 atlikėjų. Išleistas CD.
Berniukų chorų festivalis-akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ dalyvavo 46 chorai.
XI-asis Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalis Vilniuje: vyko 8
renginiai, dalyvavo 18 kolektyvų, 800 dalyvių.
Lietuvos studentų folkloro festivalis „O kieno žali sodai“ – 250 dalyvių.
IX-asis Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatas.
Suaugusiųjų tautinių šokių konkursas „Pora už poros“, dalyvavo 65 šokių kolektyvai,
1600 dalyvių.
4 mėgėjų teatro respublikiniai renginiai.
Geriausi mėgėjų meno kolektyvai buvo apdovanoti Aukso paukšte, įvyko 6 renginiai.
2009 metais organizuota 15 mokomųjų seminarų, kursų, kūrybinių laboratorijų visų
žanrų kolektyvų vadovams.
Kartu su UNESCO Lietuvos nacionaline komisija suorganizuota vaikų stovykla
etnokosmologijos tema „Kukutynė – 2009“.
Lietuvos tautinis kostiumas, tradicinė kultūra pristatyta Maskvoje ir Sankt Peterburge.
Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyrius parengė ir koordinavo Baltijos kelio 20mečio programą. Šios programos vykdytojai – Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija,
Užsienio reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos archyvų departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis
turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“,
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija, Lietuvos keliautojų
sąjunga, Asociacija „Lietuvos aeroklubas“, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija.
Šios programos uždaviniai – organizuoti Baltijos kelio 20-mečiui skirtas akcijas ir
renginius, įtraukti į juos jaunimą; kaupti, pildyti nauja medžiaga apie Lietuvos kelią į
nepriklausomybę sovietų okupacijos laikotarpiu archyvų ir muziejų fondus; skleisti sukauptą
istorijos medžiagą apie Baltijos kelią, naudoti ją pilietiškumui stiprinti; stiprinti trijų Baltijos
valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – istorinius saitus.
Įgyvendinat programos priemones, buvo žadinama bendroji kolektyvinė atmintis –
įvairiuose renginiuose, akcijose dalyvavo apie 800 000 žmonių. Bendrojo lavinimo mokyklos
rugsėjo 1 d. organizavo pilietiškumo pamokas, skirtas Baltijos kelio 20-mečiui, įvyko didžiulis
Baltijos kelio pakartojimo renginys, neįsijungusius į aktyvius veiksmus, pasiekė informacinės laidos
per nacionalinį radiją ir televiziją. Parengta ir eksponuota 43 parodos muziejuose, viešosiose
bibliotekose, kultūros įstaigose, užsienyje, parengta 3 edukacinės programos. Nacionaliniai ir
savivaldybių muziejai atnaujino 20 ekspozicijų, kuriose demonstruojami fotodokumentai.
2009 m. buvo iš dalies finansuoti 93 nevyriausybinių organizacijų projektai.
2010 m., siekiant skatinti kultūros veiklą, saugančią ir plėtojančią regionų kultūros
tradicijas ir papročius, puoselėti mėgėjų meno veiklos tradicijas, bus parengta Mėgėjų meno veiklos
plėtojimo regionuose strategija, Kultūros renginių žemėlapis ir jo rengimo kriterijai. Žemėlapyje
bus skelbiami visų mėgėjų meno žanrų pagrindiniai renginiai, vykstantys regionuose ir padedantys
formuoti pasirengimo dainų šventėms procesą.
Sudaryta darbo grupė naujai Valstybinės etninės kultūros plėtros programai parengti.
Programa bus parengta 2010 m. I ketvirtį.
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Įgyvendinant Regionų kultūros plėtros 2008–2012 metų programą, bus toliau
tobulinama teisinė bazė, padedanti sudaryti sąlygas gerinti regionuose teikiamų kultūros paslaugų
kokybę ir prieinamumą, optimizuoti ir modernizuoti regionuose veikiančių kultūros įstaigų
infrastruktūrą. Bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybėmis atliekama kultūros įstaigų tinklo
regionuose analizė. Remiantis jos išvadomis bus parengtos regionuose veikiančių kultūros įstaigų
tinklo optimizavimo rekomendacijos. 2010 m. numatyta parengti ir savivaldybių kultūros centrų
vidaus struktūros modelių rekomendacijas.
2010 m. toliau bus tęsiama Kultūros centrų modernizavimo 2007– 2020 metų
programa. Numatyta tęsti 31 kultūros centro renovaciją.
Bibliotekos
2009 m. buvo parengtas Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 2, 4, 6, 7, 9, 10 ir
12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo iš esmės sprendžiamas Apskričių bibliotekų
pavaldumo po apskričių reformos klausimas. Numatoma, kad šių bibliotekų savininko funkcijas
vykdys Kultūros ministerija, o bibliotekos taps regioninėmis.
Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos
įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d.
nutarimu Nr. 189, 218 priemonę „Parengti Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013
metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 17 d. nutarimu
Nr. 1454, pakeitimo projektą“ parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Bibliotekų
modernizavimo 2010-2014 metų programos patvirtinimo“ projektą ir 2009 m. rugpjūčio 14 d. raštu
Nr. 32-2017 pateikė derinti institucijoms. Išanalizavus institucijų pastabas, savivaldybių investicijų
poreikius bibliotekoms ir atsižvelgus į Finansų ministerijos 2009 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. ((2.3705)-5K-0923033)-6R-0908844 išdėstytus argumentus dėl šalies ekonomikos būklės, nuspręsta
Vyriausybei siūlyti šios priemonės vykdymą atidėti iki anksčiau patvirtintos programos
įgyvendinimo užbaigimo.
2009 m. buvo tęsiamas Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr.
1454, įgyvendinimas, siekiančios:
• atnaujinti bibliotekų fondus, suteikiant galimybes gyventojams naudotis naujausia
informacija ir kelti kvalifikaciją;
• išlyginti informacinės ir ryšių infrastruktūros netolygumus mieste ir kaime, suteikiant
gyventojams galimybes bibliotekose naudotis kompiuteriais ir internetu;
• renovuoti ir pastatyti naujus viešųjų bibliotekų pastatus, užtikrinant tinkamas sąlygas
kaupti, saugoti ir visuomenei naudotis nacionaliniu bibliotekų fondu.
Antrąjį tikslą vykdant nuo 2008 m. visoje Lietuvos teritorijoje įgyvendinamas
projektas „Bibliotekos pažangai“, kuriam dotaciją skyrė Bilo ir Melindos Geitsų fondas. Projekto
koordinatorius – Kultūros ministerija, vykdytojas – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka.
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.
Projekto apibendrinti uždaviniai:
• įrengti visose perspektyviose ir dar neinformatizuotose viešosiose bibliotekose viešą
interneto prieigą, o ją turinčiose – išplėsti ir modernizuoti;
• iš esmės sustiprinti viešųjų bibliotekų darbuotojų informacinę kompetenciją ir padėti jiems
tapti aktyviais vietos bendruomenės skatintojais bei pagalbininkais, įsisavinant informacinių
technologijų galimybes;
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•

paskatinti gyventojus, ypač vyresnio amžiaus, darbingus ir gyvenančius kaimo vietovėse,
žymiai aktyviau naudotis informacinių technologijų galimybėmis.

Projekte iš viso dalyvauja 1217 viešosios bibliotekos, filialai ir padaliniai. Iš jų
preliminariai techninę paramą gaus 851 bibliotekos, joms planuojama skirti kompiuterinę įrangą,
įrengti plačiajuostį interneto ryšį. Visos dalyvės įtrauktos į lankytojų mokymo, el. paslaugų
vartojimo skatinimo bei konsultavimo veiklas. Numatoma projekto trukmė – keturi su puse metų
(2008-2012 m.).
Pagrindiniai 2009 m. pasiekti rezultatai pagal veiklos sritis:
Bibliotekų kompiuterizavimas.
Kompiuterinė įranga įdiegta 193 pagrindinėse savivaldybių bibliotekose ir miesto
filialuose bei 387 kaimo filialuose. Iš viso šiose bibliotekose parengta 2136 kompiuterizuotų darbo
vietų. Be to, bibliotekose, aprūpintose įrangą pagal Viešojo interneto prieigos taškų tinklo plėtra
kaimiškose vietovėse (VIPT2) projektą (vykdytojas – Vidaus reikalų ministerija) papildė 385
nešiojami kompiuteriai, kuriais naudosis su vieša interneto prieiga dirbantys bibliotekų darbuotojai
(žr. lentelę).
Pagrindinės bibliotekos ir miesto filialai Kaimo filialai
VIPT2 bibliotekos
Nešiojami
Stacionarūs
Nešiojami
Stacionarūs Nešiojami
kompiuteriai
kompiuteriai
kompiuteriai kompiuteriai kompiuteriai
193
1090
387
1046
385
287 bibliotekose jau baigtas interneto įdiegimo ar atnaujinimo etapas. 12 bibliotekų
(dėl techninių priežasčių) nei vienai iš bendrovių nepavyko pasiūlyti interneto ryšio.
Bibliotekų specialistų mokymai.
Baziniuose informacinio raštingumo ir išteklių mokymo kursuose 2009 m. dalyvavo
31 bibliotekų mokymo centrų apskrityse koordinatoriai ir savivaldybių bibliotekų konsultantai, 741
miesto bibliotekose ir 467 kaimo bibliotekose dirbantys darbuotojai, aptarnaujantys viešąją
interneto prieigą. Specializuotuose bibliotekininkų mokymo kursuose „Informacijos valdymo anglų
kalba gebėjimų ugdymas“ dalyvavo 70 bibliotekų darbuotojai; „Darbo su neįgaliaisiais ir
pagyvenusio amžiaus žmonėmis ypatumai bibliotekų informacinėje veikloje ir programinės įrangos,
skirtos akliesiems ir silpnaregiams taikymas“ ir „Suaugusiųjų mokymo pagrindai bibliotekų
darbuotojams“ – po 130 bibliotekų darbuotojų (po du žmones iš kiekvienos savivaldybės ir
apskrities bibliotekos); nuotoliniame kurse „Žiniatinklis 2.0 bibliotekininkams“ mokėsi 120
bibliotekų. Parengta mokymo medžiaga, skirta bibliotekininkams, pradedantiems darbą viešojoje
interneto prieigoje: „MS Communicator“, „Live Meeting“, „Bibliotekininkų bendravimo svetainė
PURSLA“, „Nešiojamojo kompiuterio privalumai ir galimybės“, „Daugiafunkcinio aparato
galimybės“, „Lankytojų registravimo ir statistikos sistema VRSS“, „Bendravimo įgūdžių
tobulinimas“, „Internetinių apklausų rengimas ir vykdymas“, „Žiniatinklis 2.0 bibliotekininkams“,
„Suaugusiųjų mokymo pagrindai bibliotekų darbuotojams“ atnaujinta praėjusiais metais parengta
mokymo medžiaga.
Gyventojų mokymai bibliotekose.
Siekiant pagerinti viešųjų bibliotekų lankytojų naudojimosi kompiuteriais ir internetu
įgūdžius bibliotekininkai per metus konsultavo 62727 bibliotekų lankytojus kompiuterių ir interneto
klausimais, 1831 gyventojus mokė naudotis kompiuteriais ir elektroninėmis paslaugomis
individualiai, 995 gyventojai apmokyti grupėse. Gyventojams, norintiems sužinoti daugiau,
internete viešam naudojimuisi publikuotas PDF formatu leidinys „Interneto ištekliai ir naujos
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bibliotekų paslaugos“, 40 supažindinamųjų ir mokomųjų filmukų (pagamintų 2008 m.), prie kurių
per 2009 m. buvo prisijungta peržiūrai 70000 kartų.
Projekto „Bibliotekos pažangai“ veiklos poveikio vertinimas ir finansavimas.
2009 m. buvo tęsiami išsamūs projekto poveikio vertinimo tyrimai, naudojant
metodiką, kuria buvo vertinama bazinė situacija 2008 m.. Tyrimų rezultatai bus paskelbti
visuomenei 2010 metų balandžio mėnesį.
Projekto „Bibliotekos pažangai“ tikslams pasiekti 2009 m. iš viso buvo skirta 18 662
469 Lt., iš jų valstybės biudžeto bendrafinansavimas sudarė 2300 000 Lt., Bilo ir Melindos Geitsų
fondo dotacijos dalis – 16 362 469 Lt. Atsižvelgus į sumažėjusias valstybės galimybes
bendrafinansuoti projektą, 2009 m. buvo parengtas Bilo ir Melindos Geitsų fondo, Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės bibliotekos tarptautinio susitarimo dėl
dotacijos Nr. 40972 pakeitimo projektas, kuris buvo suderintas su Finansų ministerija, Teisingumo
ministerija ir Europos teisės departamentu prie Teisingumo ministerija ir Užsienio reikalų
ministerija. Šiuo pakeitimu projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęstas iki 2012 m. birželio 30 d.,
jame patikslinti dotacijos mokėjimo ir ataskaitų teikimo grafikai bei veiklos ir kriterijų įvykdymo
tvarkaraštis, buvo įtraukti nauji veiklos kriterijai. Taip pat priimti būtini teisės aktai dėl projekto
priežiūros ir koordinavimo: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. liepos 1 d. įsakymas
ĮV-341 „Dėl projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimo priežiūros“; Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2009 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. ĮV-512 „Dėl projekto „Bibliotekos pažangai“
patikslinto įgyvendinimo plano ir veiklos gairių 2008-2012 m.“.
Kultūros ministerija, siekdama Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013
metų programos pirmojo tikslo, kasmet centralizuotai skiria valstybės biudžeto lėšas spaudiniams ir
kitiems dokumentams (vaizdo, garso, elektroniniams) įsigyti bei duomenų bazėms prenumeruoti.
2009 m. iš valstybės biudžeto apskričių ir savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentų
fondams atnaujinti buvo skirta daugiau kaip 3,2 mln. Lt, dar apie 2,7 mln. Lt viešosios bibliotekos
gavo iš savivaldybių biudžetų, projektų ir rėmėjų. Praėjusiais metais viešųjų bibliotekų lankytojams
naudotis nupirkta 149 tūkstančiai naujų dokumentų – spaudinių, vaizdo ir garso, elektroninių bei
kitų dokumentų. Grožinė literatūra ir kalbotyros leidiniai sudaro 74 proc. visų įsigyjamų dokumentų
viešosiose bibliotekose (2008 m. – 70 proc.), 12,8 proc. – visuomenės ir taikomųjų mokslų knygos
(13,2 proc.), beveik 8,3 proc. – meno, fotografijos, religijos, filosofijos ir psichologijos leidiniai
(2008 m. – 10 proc.), 2,7 proc. – geografijos, biografijų ir istorijos dokumentai (2008 m. – 3 proc.).
Praėjusiais metais bibliotekos šiek tiek daugiau įsigijo bendrosios informacijos ir kompiuterijos
leidinių vienetų, kurie sudarė 3 proc. visų naujų leidinių. 2008 m. tokių leidinių buvo nupirkta 2,8
proc. Išlieka stabili tendencija, jog trečdalis viešosiose bibliotekose nuperkamų knygų yra skirtos
vaikams. 2009 m. bibliotekos daugiausia dokumentų pirko dokumentų lietuvių kalba – 94 proc.
Spaudiniai (ant popieriaus) sudaro didžiąją dalį bibliotekas papildančių naujovių, 2 proc. – vaizdo ir
garso dokumentai, mažiau nei 1 proc. – elektroniniai dokumentai.
Centralizuotai duomenų bazių prenumeratai bibliotekose 2009 m. Kultūros ministerija
skyrė 296,9 tūkstančių Lt, tokiu būdu viešosioms bibliotekoms sudaryta galimybė suteikti
gyventojams prieigą prie lietuviškos teisinės informacijos INFOLEX. Praktika duomenų bazės ir
užsienio duomenų bazių anglų kalba – Oxford Reference Online - Premium Collection (Oxford
University Press leidyklos anglų kalbos aiškinamieji žodynai, žinynai, iliustruotos enciklopedijos)
Oxford Art Online (Oxford University Press leidiniai ir informacija apie meną), Oxford Music
Online (Oxford University Press leidiniai ir informacija apie muziką).
Kultūros ministerija, siekdama paskatinti naujų, inovatyvių bibliotekų paslaugų
kūrimą, kultūros ir edukacijos institucijų bendradarbiavimo tinklų kūrimą bei aktyvesnį dalyvavimą
tarptautiniuose projektuose, kasmet finansuoja Bibliotekų plėtros projektus. 2009 m. prioritetais
buvo išskirti elektroninių bibliotekų paslaugų kūrimas ir bibliotekų specialistų kvalifikacijos
kėlimas. Atsižvelgiant į šiuos prioritetus buvo atrinkti ir finansuoti 4 bibliotekų plėtros projektai,
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kuriems buvo skirta 76 tūkst. litų. Įgyvendindamos šiuos projektus viešosios bibliotekos sukūrė
priemones, skirtas kraštotyrinės medžiagos populiarinimui ir prieigos gerinimui. Taip pat buvo
stiprinama Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių kvalifikacija, keliamas žinių ir gebėjimų lygis.
Siekiant paskatinti bibliotekų specialistus aktyvesnei profesinei veiklai, Kultūros
ministerija kasmet apdovanoja geriausius bibliotekininkus. 2008 m. geriausio bibliotekininko
vardas ir premija skirti Audronei Kiršinaitei, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios
bibliotekos Metodikos centro vedėjai, 2008 m. geriausio jaunojo bibliotekininko vardas ir premija
skirti Julijai Niauraitei, Vilniaus universiteto bibliotekos Elektroninės informacijos skyriaus vedėjai;
2008 m. geriausio bibliotekos vadovo vardas ir premija skirti Rimutei Abramčikienei, Vilniaus
Gedimino technikos universiteto bibliotekos direktorei
2009 m. premija už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius
tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose skirta Jonui Daunoravičiui, Vilniaus universiteto
bibliotekos Restauravimo skyriaus restauratoriui knygrišiui.
Pasibaigus kadencijai, patvirtinta naujos sudėties Lietuvos bibliotekų taryba, kuri
atlieka eksperto ir konsultanto funkcijas formuojant ir įgyvendinant bibliotekų politiką, dėl
techninių pasikeitimų pakoreguoti Lietuvos bibliotekų nuostatai.
Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimas
2009 m., vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos
įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d.
nutarimu Nr. 189, 218 priemonę „Parengti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio
turinio saugojimo ir prieigos strategijos projektą“, buvo parengta ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493 patvirtinta Lietuvos kultūros paveldo
skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija (Žin., 2009, Nr. 66-2624).
2009 m. Kultūros ministerija, vykdydama jai pavestą Lietuvos kultūros paveldo
skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos įgyvendinimo ir stebėsenos
funkciją, parengė ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. ĮV-6
patvirtino bendrų ir specifinių skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų bei
norminių dokumentų sąrašus, kurių paskirtis − užtikrinti skaitmeninto turinio suderinamumą
nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu.
Įgyvendinant Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio
saugojimo ir prieigos strategiją, 2009 m. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,
Lietuvos dailės muziejus ir Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
pradėjo vykdyti šalies mastu skaitmeninimo veiklų koordinavimo funkciją. Lietuvos dailės
muziejuje tuo tikslu buvo įkurtas Lietuvos dailės muziejaus filialas „Lietuvos muziejų,
informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras“. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
kartu vykdė ir šalies atstovavimo Europos skaitmeninėje bibliotekoje „Europeana“ funkciją, tokiu
būdu užtikrindama kryptingą šalies kultūros paveldo populiarinimą ir sklaidą Europos kultūros
paveldo erdvėje. 2009 m. birželio 16 d. ši biblioteka pasirašė sutartį su Europos skaitmeninės
bibliotekos fondu dėl dalyvavimo projekte Europeana v1.0.
2009 m. toliau buvo plėtojama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos,
Lietuvos dailės muziejaus ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
bendradarbiavimo pagrindu sukurta virtuali skaitmeninto kultūros paveldo informacinė sistema
www.epaveldas.lt. Ši sistema yra pagrindinė šalies kultūrinę ir mokslinę reikšmę turinčio
skaitmeninto paveldo reprezentacijos ir populiarinimo priemonė. Sistemos pagrindą sudaro
skaitmenintų objektų duomenų bazė, kurioje 2009 m. gruodžio 31 d. buvo sukaupta 3 mln.
skaitmenintų objektų puslapių – archyvinių bylų, rankraščių, knygų, plakatų, tapybos, grafikos
kūrinių, fotografijų ir kitų objektų skaitmeninti vaizdai, ir portalas www.epaveldas.lt, suteikiantis
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internete prieigą prie Lietuvos archyvuose, bibliotekose ir muziejuose saugomų kultūros vertybių.
2009 m. portalą aplankė 93 tūkst. vartotojų, buvo peržiūrėti 138 620 skaitmeninti objektai.
Literatūros sklaida
2009 m., vykdant priemonę „Užtikrinti lietuvių literatūros sklaidos projektų
įgyvendinimą“, buvo skelbtas konkursas daliniam literatūros sklaidos projektų finansavimui gauti.
Konkursui buvo pateiktos 8 paraiškos. Literatūros ir leidybos ekspertų komisijai įvertinus paraiškas,
sutartys buvo pasirašytos su 6 projektų vykdytojais – Lietuvos leidėjų asociacija (1), VšĮ
„Lietuviškos knygos“ (2), Jonavos rajono savivaldybės teatru (1), Kauno menininkų namais (1) ir
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka (1). Šešiems projektams skirtas
finansavimas - 800 000 Lt. Sumažintas iki 584 100 Lt.
Daug dėmesio skirta Lietuvos kultūros pristatymui užsienyje – 2009 m. vasario 15-20
d. Lietuva garbės viešnios teisėmis dalyvavo tarptautinėje Jeruzalės knygų mugėje. Pradėta rengtis
Lietuvos pristatymui tarptautinėje Bolonijos vaikų knygų mugėje 2011 metais.
2009 m. įvyko 5 konkursai Kultūros ministerijos įsteigtoms premijoms gauti. Buvo
įteiktos Jotvingio ir Jaunojo jotvingio, Šv. Jeronimo, Nacionalinė Martyno Mažvydo premijos.
Ypatingo dėmesio sulaukė kasmet skelbiamas Knygos meno konkursas. Šiam konkursui 39
leidyklos pateikė 138 leidinius. Premijos ir diplomai įteikti tarptautinės Vilniaus knygų mugės
metu.
Ruošiantis 2010 m. ir vykdant Vidaus audito skyriaus rekomendacijas, buvo papildyti
visų premijų nuostatai, Knygos meno ir Lietuvių literatūros sklaidos projektų finansavimo iš dalies
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis taisyklės.
Leidyba
2009 m., vykdant priemonę „Užtikrinti lietuvių kalba kuriamos grožinės literatūros bei
kitų Lietuvos kultūrai reikšmingų knygų leidybos projektų įgyvendinimą“, buvo skelbti 2 konkursai
daliniam literatūros leidybos projektų finansavimui gauti. Buvo pateiktos 523 leidybos projektų
paraiškos. Finansavimas skirtas 265 projektams (2 985 300 Lt). Sumažinus lėšas priemonės
įgyvenimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 521 „Dėl 2009 metų Privatizavimo
fondo lėšų dalies skyrimo“ 3.2 punktu buvo skirti 2 000 000 Lt. privatizavimo fondo lėšų.
Šioms lėšoms įsisavinti, buvo parengta Visuomenės informacinio aprūpinimo ir
viešosios informacijos sklaidos 2009 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 763 (Žin., 2009, Nr. 87-3705).
Ruošiantis 2010 m. ir vykdant Vidaus audito skyriaus rekomendacijas, buvo
papildytos Lietuvių kalba kuriamos grožinės literatūros bei kitų Lietuvos kultūrai reikšmingų
leidinių finansavimo iš dalies Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis taisyklės.
Visuomenės informavimo politika
Kultūros ministerija parengė teisės aktus, būtinus Audiovizualinės žiniasklaidos
paslaugų direktyvos nuostatų perkėlimui į nacionalinę teisę. Įgyvendindama 2007 m. gruodžio 11 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/65/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą
89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su
televizijos programų transliavimu, derinimo (toliau – Direktyva) nuostatas bei vykdydama Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008-2012 metų programos įgyvendinimo priemonę Nr. 1176 „Parengti
teisės aktų projektus, užtikrinančius 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2007/65/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių
įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų
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transliavimu, derinimo, ir nacionalinės teisės harmonizavimą, reglamentuojant audiovizualinės
žiniasklaidos paslaugų teikimą“ bei priemonę Nr. 1177 „Parengti Lietuvos Respublikos visuomenės
informavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant griežtinti radijo ir televizijos programų
priėmimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos konvencijos dėl televizijos be sienų
šalių sąlygas“, Kultūros ministerija parengė Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo
įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas). Minėtas Įstatymo projektas
derintas su suinteresuotomis institucijomis bei asocijuotomis organizacijomis. Įstatymo projektu ne
tik perkeliamos Direktyvos nuostatos, bet ir sprendžiamos kitos audiovizualinio sektoriaus
problemos (pvz., televizijos programų retransliavimo, valstybės finansinės paramos skyrimo
nacionalinių, vietinių ir regioninių laikraščių pristatymo išlaidoms iš dalies atlyginti, laikraščių ir
žurnalų tiražo tikrinimo klausimai). Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. gruodžio 2 d.
nutarimu Nr. 1636 pritarė Kultūros ministerijos parengtam Įstatymo projektui ir pateikė jį Lietuvos
Respublikos Seimui.
Atsižvelgdama į Direktyvos nuostatas, Kultūros ministerija parengė Lietuvos
Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15 straipsnių
pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektą (toliau – LRT įstatymo projektas).
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1636 pritarė Kultūros
ministerijos parengtam LRT įstatymo projektui ir pateikė jį Lietuvos Respublikos Seimui.
2009 m. buvo sukurtas mechanizmas remti laikraščių pristatymo paslaugų teikėjus.
Įgyvendindama Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 71-1706;
2006, Nr. 82-3254) (toliau – Įstatymas) 27 1 straipsnio nuostatas, Kultūros ministerija parengė
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Valstybės finansinės paramos skyrimo
nacionalinių, regioninių ir vietinių laikraščių pristatymo paslaugų teikėjams jų patirtoms laikraščių
pristatymo išlaidoms iš dalies atlyginti tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo
projektas). Nutarimo projekto tikslas – nustatyti valstybės finansinės paramos skyrimo nacionalinių,
regioninių ir vietinių laikraščių pristatymo paslaugų teikėjams jų patirtoms laikraščių pristatymo
išlaidoms iš dalies atlyginti tvarką. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. rugsėjo 2 d. priėmė
nutarimą Nr. 1096, kuriuo patvirtino Kultūros ministerijos parengtą Nutarimo projektą.
Buvo sukurtas mechanizmas remti vietinę ir regioninę žiniasklaidą, padidėjusios
mokesčių naštos kontekste. Siekdama išsaugoti regioninių ir vietinių laikraščių sklaidą padidėjusios
mokesčių naštos kontekste, Kultūros ministerija parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1190 „Dėl
Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams ir šviečiamiesiems projektams pagal
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas bendrųjų konkursų nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo pakeitimo projektas). Nutarimo pakeitimo
projekto tikslas – pakeisti Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams ir
šviečiamiesiems projektams pagal VšĮ Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas
paraiškas bendruosius konkursų nuostatus. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. kovo 25 d.
nutarimu Nr. 212 pritarė Kultūros ministerijos pateiktam Nutarimo pakeitimo projektui.
Kultūros ministerija, įgyvendindama Visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsnį,
kaip ir kiekvienais metais rinko ir oficialiai skelbė duomenis apie vietinių, regioninių ir nacionalinių
laikraščių, žurnalų bei informacinės visuomenės informavimo priemonių savininkus.
Surinktų ir apdorotų duomenų skaičius nuosekliai didėja nuo 2006 metų.
2009 m. buvo apdoroti ir paskelbti duomenys apie 666 visuomenės informavimo
priemones.
Visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsnio efektyvus įgyvendinimas yra
aktualus atsižvelgiant į tai, kad duomenų nepateikusiems subjektams teisės aktų nustatyta tvarka yra
apribojama teisė gauti finansavimą projektams iš VšĮ „Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas“
bei apribojama teisė gauti akreditaciją žurnalistams Lietuvos Respublikos Seime, Prezidentūroje,
Vyriausybėje.
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Lietuvos kultūros infrastruktūros plėtra ir kultūros politikos įgyvendinimo administravimas
Siekiant strateginio tikslo Nr. 03 „Sudaryti infrastruktūrines ir finansines sąlygas
kokybiškų kultūros paslaugų plėtrai, meno ir kultūros iniciatyvų įvairovės skatinimui“, buvo
įgyvendinama programa „Lietuvos kultūros infrastruktūros plėtra ir kultūros politikos įgyvendinimo
administravimas“ (kodas 03.01). Šios programos tikslai: „Modernizuoti kultūros įstaigų
infrastruktūrą“ (kodas 03.01.01), „Užtikrinti Kultūros ministerijos veiklos organizavimą ir jai
pavaldžių institucijų priežiūrą“ (kodas 03.01.02), „Kelti kultūros darbuotojų kvalifikaciją“ (kodas
02.01.03). Siekiant minėto tikslo ministerija taip pat įgyvendino programą „Kultūros rėmimo
fondas“ (kodas Nr. 03.02), kurios tikslas – „Užtikrinti kultūros ir meno projektų įgyvendinimą“
(kodas 03.02.01), bei „Specialiąją kultūros paslaugų teikimo programą“ (kodas 03.481), kurtios
tikslas – „Skatinti ministerijai pavaldžias biudžetines įstaigas gauti papildomų lėšų, suteikiant
daugiau geros kokybės paslaugų“ (kodas 03.481.01).
2009 m. kultūros ministras įsakymu patvirtino Kultūros ministerijos valdymo
tobulinimo grupę, kuri sudarė ir 2009 m. gegužės 22 d. patvirtino 2009 m. darbo planą.
2009 m. Ministerija yra parengusi ir pateikusi paraišką projektui „Kultūros
ministerijos veiklos analizė ir optimizavimas“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. laikotarpio
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas
ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-03-V priemonės „Viešojo
administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ sąrašą. Įgyvendinant šį projektą, numatoma
užsakyti rengti Kultūros ministerijos veiklos optimizavimo galimybių studiją, pateikiant
ministerijos veiklos ir vykdomų funkcijų analizę bei parengiant rekomendacijas, kurios metu būtų
išanalizuota ir įvertinta esama organizacinė struktūra, funkcijų paskirstymas tarp ministerijos
padalinių ir dirbančiųjų, tarp ministerijos, ministerijos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, nacionalinių
kultūros įstaigų. Galimybių studija taip pat atsižvelgiant į administruojamų lėšų (biudžeto) apimtis
bei valdomus etatus turės įvertinti Ministerijos pertvarkymo galimybes ir kaštus bei rekomenduoti
optimizuotą valdymo modelį, užtikrinantį efektyvų funkcijų bei veiklos procesų vykdymą,
programinio biudžeto įgyvendinimą ir asignavimų bei turto valdymą ir kontrolę.
2009 m. buvo atlikta 15 vidaus auditų ministerijoje bei ministerijai pavaldžiose
įstaigose. Kultūros ministerija koordinavo 17 tarpinstitucinių programų. Lietuvos kultūros
darbuotojų tobulinimosi centras surengė 81 seminarą kultūros darbuotojams.
Kultūros infrastruktūros plėtra
Įgyvendinant Valstybės investicijų programą 2009 m. prioritetiškai buvo vykdomi
Lietuvos tūkstantmečio programos investiciniai projektai: rekonstruojamas Kernavės kultūrinio
rezervato muziejaus pastatas (panaudota 1614 tūkst. Lt), vykdoma Liaudies buities muziejaus
komplekso rekonstrukcija (panaudota 3748 tūkst. Lt), vykdomi Valdovų rūmų atstatymo statybų ir
montavimo darbai (panaudota 44630 tūkst. Lt). Darbai buvo atliekami visuose Valdovų rūmų
korpusuose vidaus įrengimo darbai bei aplinkos tvarkymo darbai , tyrimo projektavimo darbai.
„Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009“ minėjimui buvo vykdoma Jaunimo teatro rekonstrukcija
(panaudota 1300 tūkst. Lt). Tarp 2009 m. Valstybės investicijų programos projektų paminėtini
Užutrakio dvaro sodybos pritaikymo viešajai turizmo infrastruktūrai darbų II etapas (panaudota 689
tūkst. Lt), Klaipėdos dramos teatro avarinės būklės likvidavimas ir pastato rekonstravimas
(panaudota 1465 tūkst. Lt).
2009 m. rekonstruojant Kauno dramos teatrą atlikta darbų už 4250 tūkst. Lt, Kauno
valstybinio muzikinio teatro rekonstrukcijai atlikta darbų už 4275 tūkst. Lt, Juozo Miltinio dramos
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teatro pastato Panevėžyje rekonstravimui skirta 456 tūkst. Lt, teatrų scenos apšvietimo ir garso
įrangos įsigijimui 1 000 tūkst. Lt.
Kultūros rėmimo fondas
2009 m. Kultūros rėmimo fondui buvo pateikta 2300 paraiškų kultūros ir meno
projektams remti. Dalinis finansavimas skirtas 1171 projektui. Tai sudaro 50,91 procentų nuo visų
pateiktų paraiškų. Iš viso 2009 m. paskirstyta 15 556 tūkst. Lt. Finansuojami projektai, reikšmingai
prisidedantys prie Lietuvos kultūros ir meno plėtros, sklaidos, prieinamumo, atvirumo ir
atsinaujinimo visuose šalies regionuose.
Specialioji kultūros paslaugų teikimo programa
Kultūros ministerijos pavaldžios įstaigos 2009 m. suteikė mokamų kultūros paslaugų
už 24277 tūkst. Lt.
Tarpinstitucinių programų ir kitų projektų įgyvendinimas
2009 m. Kultūros ministerija koordinavo šių programų įgyvendinimą:
Nacionalinę programą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 150 (Žin., 2008, Nr. 25-914).
Programos įgyvendinime dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybė, Susisiekimo ministerija, Lietuvos
nacionalinis operos ir baleto teatras, Lietuvos dailės muziejus, Koncertinė įstaiga Lietuvos
nacionalinė filharmonija, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Vilniaus dailės akademija.
Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos 2006-2011 metų programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 926 (Žin., 2006, Nr. 973922). Programos įgyvendinime dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerija, Jaunimo reikalų
departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, apskritys, savivaldybės.
Regionų kultūros plėtros 2008–2012 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1445. Įgyvendinant šios programos priemones
dalyvavo šios institucijos: Kultūros ministerija, apskričių viršininkai, savivaldybės, Martyno
Mažvydo biblioteka.
Etninės kultūros plėtros valstybinę programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 793 (Žin., 2002, Nr. 60-27-25). Programa
įgyvendinama kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, Etninės kultūros globos taryba
savivaldybėmis .
Skaitymo skatinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m.
lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1200 (Žin., 2006, Nr. 132-5006). Programa įgyvendinama kartu su
Švietimo ir mokslo ministerija.
Paramos jauniesiems menininkams 2007-2015 metų programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 276 (Žin., 2007, Nr. 34-1239).
Programa įgyvendinama kartu su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, apskričių viršininkų administracijomis, savivaldybėmis.
Dainų švenčių tradicijos tęstinumo 2007-2015 metų programą, patvirtintą kultūros
ministro bei švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ĮV-218 / ISAK-562.
Programa įgyvendinama kartu su Švietimo ir mokslo ministerija.
Muziejų modernizavimo 2007-2015 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 275 (Žin., 2007, Nr. 34-1238). Programa
įgyvendinama kartu su Krašto apsaugos ir Aplinkos ministerijomis.
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Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 1454 (Žin., 2002, Nr. 92-3943). Programa
įgyvendinama kartu su savivaldybėmis.
Kultūros paveldo apsaugos ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atvejais
programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 5 d. nutarimu Nr. 845
(Žin., 2006, Nr. 95-3732). Programa įgyvendinama kartu su Kultūros paveldo departamentu,
Lietuvos archyvų departamentu, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
Kultūros ministerija koordinuoja eilę kultūros paveldo srities programų, kurių vienas
pagrindinių vykdytojų yra Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos:
Dubingių piliavietės pritaikymo kultūriniam ir pažintiniam turizmui 2007-2009 metų
programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 86
(Žin., 2007, Nr. 15-530). Programą įgyvendina Kultūros paveldo departamentas bei Valstybinės
saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Asvejos regioninio parko direkcijos.
Tuskulėnų rimties parko sukūrimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 932 (Žin., 2002, Nr. 64-2594) ir 2007 m. kovo 28
d. nutarimu Nr. 322 (Žin., Nr. 40-1490). Programą įgyvendina Kultūros paveldo departamentas,
Vilniaus miesto savivaldybė.
Kultūros ministerija, koordinuodama Kultūros centrų modernizavimo 2007-2020 metų
programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 4 d. nutarimu Nr. 785
(Žin., 2006, Nr. 88-3470), bendradarbiaudama su savivaldybėmis teikia investicinius projektus
Finansų ministerijai.
Iš svarbiausių kitų institucijų koordinuojamų programų, kuriose dalyvavo Kultūros
ministerija, galima būtų išskirti: Lietuvos tūkstantmečio programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 971 (Žin., 2003, Nr. 73-3405; 2006, Nr. 100-38-78),
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2006-2008 metų programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 615 (Žin., 2006, Nr. 71-2630),
Ilgalaikę pilietinio ir tautinio ugdymo programą, patvirtintą Seimo 2006 m. rugsėjo 19 d. nutarimu
Nr. X-818 (Žin., 2006, Nr. 102-3939).
Patvirtintų asignavimų panaudojimas
2009 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai skirti valstybės biudžeto asignavimai
buvo panaudoti numatytiems tikslams nuo 69,6 proc. iki 100 proc. Specialiosios programos lėšos
panaudotos 69,6 proc. Neįsisavintos Specialiosios programos lėšos perkeliamos į kitus metus.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų Kultūros ministerija neadministravo. 2009 m. vykdytoms
programoms patvirtintų ir panaudotų asignavimų suvestinė pateikiama ataskaitos priede Nr. 2.
IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO INSTITUCIJOS VEIKLOS PRIORITETINĖS
KRYPTYS
1. Sudaryti sąlygas nacionalinio kino industrijos plėtrai Lietuvoje, užtikrinti autorių teisių ir
gretutinių teisių apsaugą skiriant ypatingą dėmesį scenos meno ir audiovizualinių kūrinių
atlikėjų teisių reglamentavimui ir įgyvendinimui.
2. Išsaugoti ir restauruoti 10 nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, skaitmeninti paveldo
objektus, padidinti kultūros paveldo prieinamumą internete.
3. Pagerinti sąlygas regionų ir etninės kultūros plėtrai modernizuojant infrastruktūrą bei
didinant regionuose teikiamų kultūros paslaugų kokybę.
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4. Puoselėti Lietuvos tautinių mažumų kultūrą.
5. Modernizuoti kultūros valdymą Lietuvoje.
1. Sudaryti sąlygas nacionalinio kino industrijos plėtrai Lietuvoje, užtikrinti autorių teisių ir
gretutinių teisių apsaugą skiriant ypatingą dėmesį scenos meno ir audiovizualinių kūrinių atlikėjų
teisių reglamentavimui ir įgyvendinimui.
Siekiami tikslai
•
•

Sudaryti sąlygas nacionalinio kino industrijos plėtrai Lietuvoje.
Užtikrinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą skiriant ypatingą dėmesį scenos meno ir
audiovizualinių kūrinių atlikėjų teisių reglamentavimui ir įgyvendinimui.

Prioritetiniai darbai
Apibrėžti optimalų nacionalinio kino industrijos plėtros modelį, pateikti siūlymus dėl
būtinų sąlygų nacionalinio kino industrijos plėtrai sudarymo, parengti šioms sąlygoms užtikrinti
reikalingus teisės aktus. Šiuo metu rengiamas naujos redakcijos Lietuvos Respublikos Kino
įstatymas. Kino įstatyme bus patikslintos ir išplėstos Kino sąvokos, apibrėžta lietuviško kino
sąvoka, nustatytos viešojo administravimo ir kitos funkcijos kino srityje. Kino įstatyme bus
suformuoti Kino fondo šaltiniai, valstybės paramos kinematografijai schema, patikslintos filmų
platinimo Lietuvos Respublikoje nuostatos.
Palengvinti autorinių kūrinių naudojimą negalią turintiems žmonėms. Baigti rengti ir
pateikti Vyriausybei Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo
įstatymo projektą, kuriuo siekiama sudaryti palankesnes sąlygas naudoti kūrinius žmonėms,
turintiems regos, skaitymo ar klausos negalią, nustatyti aiškesnį teisinį reglamentavimą panaudojant
kūrinius bibliotekų ir mokymo įstaigų poreikiams, muziejų ir archyvų fondams ir kolekcijoms
išsaugoti bei sudaryti geresnes sąlygas teisių turėtojams gauti kompensacinį atlyginimą už kurinių
atgaminimą asmeniniams tikslams. Dalį surinkto atlyginimo siūloma skirti meno kūrėjų socialinio
rėmimo programai.
Pateikti rekomendacijas gretutinių teisių apsaugos sistemos plėtojimo sudarant
geresnes sąlygas scenos meno ir audiovizualinių kūrinių atlikėjų teisių reglamentavimui ir
įgyvendinimui
2. Išsaugoti ir restauruoti 10 nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, skaitmeninti kultūros
paveldo objektus, padidinti kultūros paveldo prieinamumą internete.
Siekiami tikslai
•
•
•

Užtikrinti nekilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimą.
Skaitmeninti kultūros paveldo objektus.
Didinti kultūros paveldo prieinamumą internete.

Prioritetiniai darbai
Siekiant pagerinti sąlygas verslui prekiauti antikvariniais daiktais, parengti Lietuvos
Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 1, 4, 6, 11, 13, 16, 18 straipsnių,
septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir priedo papildymo pakeitimo įstatymo projektą. Projekto
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tikslas - pakeisti įstatymo nuostatas, prieštaraujančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2006/123/EEB dėl paslaugų vidaus rinkoje nuostatoms, o atsižvelgiant į Verslo aplinkos gerinimo
komisijos pasiūlymus atsisakyti įstatyme nustatyto reikalavimo juridiniam asmeniui, norinčiam
gauti licenciją prekiauti antikvariniais daiktais, steigimo dokumentuose nurodyti šią veiklą.
Įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir šv. Sosto bendradarbiavimo švietimo ir kultūros
srityje programą. Užbaigti Jūžintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčios restauraciją. Tęsti darbus
vienuolikoje bažnyčių, iš kurių šešiose restauravimo darbus numatoma užbaigti 2011 metais.
Nepaisant per pus sumažėjusio finansavimo paveldosaugai tęsti paveldo objektų
restauravimo darbus. Užbaigti 10 paveldo objektų restauravimo darbus.
Padaryti muziejų rinkinius prieinamus internetu. Lietuvos integralios muziejų
informacinės
sistemos
LIMIS
sukūrimas
sudarys
galimybes
muziejams tapti
atviresniais lankytojams, teikiant jiems ne tik daugiau, bet ir įvairesnės informacijos apie muziejų
rinkiniuose sukauptas nacionalines kultūros vertybes, tuo paskatinant šalies kultūros paveldo
tyrinėjimus ir jo populiarinimą. Be to, LIMIS leis pagerinti muziejų komunikaciją su skirtingų
interesų lankytojais, ypač šiuolaikiškomis technologijomis besinaudojančiomis visuomenės
grupėmis, tokiu būdu ne tik išplečiant muziejų teikiamų elektroninių paslaugų skalę, bet ir
užtikrinant geresnę jų kokybę. 2010 m. planuojama sukurti LIMIS sistemą ir paruošti ją diegimui
18-oje nacionalinių ir respublikinių muziejų.
Užtikrinti valstybinėse saugyklose sukaupto Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimą,
juos restauruojant ir skaitmeninant. Restauruoti vertingiausius lituanistikos, kultūros istorijos
objektus kreipiant ypatingą dėmesį į lietuvių literatūros klasiką. 2010 m. planuojama restauruoti/
konservuoti 4721 eksponatą. Populiarinti Lietuvos kultūrą ir istoriją internete ir tuo tikslu
skaitmeninti Lietuvos atminties institucijose saugomus kultūros paveldo objektus ir padaryti juos
prieinamus viso pasaulio vartotojams per nacionalinį skaitmeninto kultūros paveldo portalą
www.epaveldas.lt. 2010 m. bus pradėti įgyvendinti 7 stambūs kultūros paveldo skaitmeninimo
projektai, kurių metu bus suskaitmeninta apie 40 000 kultūros paveldo objektų, su kuriais bus
galima nemokamai susipažinti internete. Taip pat numatoma dalyvauti Europos Komisijos
remiamame projekte - Europos skaitmeninė biblioteka Europeana, kurio tikslas sukurti bendrą
daugiakalbę prieigą internetu prie visos Europos suskaitmenintos kultūrinės medžiagos, iškelti
valstybių narių kultūrinio paveldo vertę ir sukurti galimybę visiems visuomenės sluoksniams su
šiuo paveldu susipažinti.
3. Pagerinti sąlygas regionų ir etninės kultūros plėtrai modernizuojant infrastruktūrą bei didinant
regionuose teikiamų kultūros paslaugų kokybę.
Siekiami tikslai
•
•

Modernizuoti kultūros centrų infrastruktūrą.
Gerinti sąlygas teikti kokybiškas kultūros paslaugas regionuose.

Prioritetiniai darbai
Sudaryti sąlygas regionų ir etninės kultūros plėtrai modernizuojant kultūros centrus.
2010 m. planuojama atlikti: 16 kultūros centrų, 2 Viešųjų įstaigų, 11 savivaldybių kultūros centrų
restauravimo ir modernizavimo darbus.
Gerinti kultūros paslaugų regionuose kokybę parengiant naują Valstybinės etninės
kultūros plėtros programą. Įgyvendinant Regionų kultūros plėtros 2008 – 2012 metų programą, bus
toliau tobulinama teisinė bazė, padedanti sudaryti sąlygas gerinti regionuose teikiamų kultūros
paslaugų kokybę ir prieinamumą, optimizuoti ir modernizuoti regionuose veikiančių kultūros
įstaigų infrastruktūrą. Bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybėmis atliekama kultūros įstaigų
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tinklo regionuose analizė. Remiantis jos išvadomis bus parengtos regionuose veikiančių kultūros
įstaigų tinklo optimizavimo rekomendacijos. 2010 m. numatyta parengti ir savivaldybių kultūros
centrų vidaus struktūros modelių rekomendacijas.
4. Puoselėti Lietuvos tautinių mažumų kultūrą.
Siekiami tikslai
•
•

Užtikrinti Tautinių mažumų politikos įgyvendinimo tęstinumą.
Puoselėti tautinių mažumų kultūrą.

Prioritetiniai darbai
Užtikrinti Tautinių mažumų politikos įgyvendinimo tęstinumą įgyvendinant Tautinių
mažumų politikos plėtros strategiją bei Romų integracijos į Lietuvos visuomenę programą,
finansuoti tautinių mažumų kultūros centrus Vilniuje, Kaune ir sudaryti sąlygas tautinėms bendrijos
puoselėti ir skleisti savo tautinę kultūrą, tradicijas, papročius.
5. Modernizuoti Lietuvos kultūros valdymą.
Siekiami tikslai
•
•
•
•

Parengti pagrindines Lietuvos kultūros plėtros kryptis nubrėžiančią Lietuvos kultūros
strategiją.
Modernizuoti Kultūros ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų administracinę struktūrą.
Įdiegti optimizuotą kultūros politikos įgyvendinimo modelį.
Optimizuoti Kultūros ministerijos Viešųjų įstaigų tinklą

Prioritetiniai darbai
Parengti Lietuvos kultūros plėtros strategiją, kuri bus svarbiausias Lietuvos kultūros
politikos gaires nubrėžiantis dokumentas.
Įgyvendinti projektą „Kultūros ministerijos veiklos analizė ir optimizavimas“, siekiant
įdiegti optimizuotą kultūros ministerijos valdymo modelį, užtikrinantį efektyvų funkcijų bei veiklos
procesų vykdymą, programinio biudžeto įgyvendinimą ir asignavimų bei turto valdymą ir kontrolę.
Optimizuoti Kultūros ministerijos Viešųjų įstaigų tinklą. Ministerija spręs
pasitraukimo iš Viešųjų įstaigų ,,Lietuviškos knygos“ ir ,,Tarptautinis M. K. Čiurlionio pianistų ir
vargonininkų konkursas“ klausimą, bus siūloma perduoti ministerijos, kaip Viešųjų įstaigų „Antano
Mončio namai – muziejus“ ir „Thomo Manno kultūros centras“ dalininko, teises Palangos miesto ir
Neringos savivaldybėms. Viešosios įstaigos ,,Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininko teises
numatoma siūlyti perduoti Susisiekimo ministerijai. Viešoji įstaiga „Lietuvos institutas“ bus
likviduota. Viešoji įstaiga ,,Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009“ įsteigta terminuotam
laikotarpiui iki 2010 m. birželio mėnesio, tuomet ji ir pabaigs savo veiklą. Optimizuojant funkcijas
įstaigų „Lietuviškos knygos“ bei „Lietuvos institutas“ funkcijas vykdys biudžetinės įstaigos
„Tarptautinis programų centras“ pagrindu įkurta biudžetinė įstaiga „Lietuvos institutas“.
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V. ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJOS VEIKLOS TRUMPA APŽVALGA
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras
2009 m. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatre buvo pastatyti šie nauji
spektakliai:
H. Lovenskjold baletas „Silfidė“. Dirigentas Martynas Staškus, choreografas Johan
Kobborg (Danija), dalininkas Peter Farmer (Didžioji Britanija). Premjera 2009 m. vasario 27 d.
G. Verdi opera „Traviata“. Muzikinis vadovas ir dirigentas Robertas Šervenikas,
Režisierius, choreografas Chen Shi-Zheng (JAV | Kinija), Dekoracijų dailininkas Walt Spangler
(JAV), Kostiumų dailininkė Elizabeth Caitlin Ward (JAV), Šviesų dailininkas Scott Zielinski
(JAV), Video projekcijų dailininkė Leigh Haas (Vokietija | Didžioji Britanija), Choro meno
vadovas Česlovas Radžiūnas. 2009 m. gegužės 8 d.
Ponchielli opera „Lietuviai“ Trakų pilies kieme. Vilniaus operos festivalio dalis.
Muzikinis vadovas ir dirigentas Robertas Šervenikas, režisierius Jonas Jurašas, scenografijos
dailininkas Mindaugas Navakas, kostiumų dailininkė Aleksandra Jacovskytė, šviesų dailininkas
Darius Malinauskas, choreografė Jūratė Sodytė, choro meno vadovas Česlovas Radžiūnas. Premjera
2009 m. birželio 27 d.
G. Bizet opera „Karmen“. Muzikinis vadovas ir dirigentas Robertas Šervenikas,
režisierius Arnaud Bernard (Prancūzija), scenografijos dailininkas Alessandro Camera (Italija),
kostiumų dalininkė Carla Maria Ricotti (Italija), šviesų dailininkas Vinicio Cheli (Italija),
choreografas Gianni Santucci (Italija), choro meno vadovas Česlovas Radžiūnas. Premjera 2009 m.
lapkričio 20 d.
Pirmą kartą surengtas Vilniaus operos festivalis. Laikotarpis: 2009 m. birželio 9 – 28
d.
Surengtas lietuviškos operos vaikams konkursas, kurį laimėjo kompozitorius Jonas
Tamulionis su opera vaikams „Bruknelė“ pagal to paties pavadinimo M. Vainilaičio mitologinę
poemą. Libreto autorė M. Brėdikytė. Operos premjera numatoma 2010 m. kovo 20 d.
2009 m. gastrolės vyko: Italijoje, Bolonijoje (buvo parodyti 2 baleto GALA
koncertai), Estijoje, Pärnu (buvo parodyta G. Verdi opera „Aida“ ir surengtas GALA koncertas),
Ispanijoje, Santandere. LNOBT orkestras dalyvavo operos festivalio pastatymuose: G. Donizetti
operoje „Favoritė“, P. Čaikovskio operoje „Eugenijus Oneginas“ su Balvarijos valstybiniu baletu
bei M. Artegos pasaulinėje premjeroje „Bernardos d’Albos namai“.
2009 m. buvo įgyvendintas scenos įrangos rekonstravimo etapas, kurio metu pakeistas
scenos ratas žiedas, rekonstruotos apšildymo ir karšto oro padavimo sistemos, atlikti kiti darbai.
Lietuvos nacionalinis dramos teatras
Siekiant užsibrėžto strateginio tikslo - plėtoti nacionalinį teatro meną, formuojant
įvairiapusišką aukšto meninio lygio teatro repertuarą, sudarant sąlygas geriausių teatro kūrėjų
talento raiškai, išsaugoti repertuarinio teatro su pastovia trupe statusą - Lietuvos nacionalinio
dramos teatro (toliau – LNDT) vykdė 2 programas: Teatro meno pristatymas ir Specialioji teatro
žiūrovams aptarnauti programa.
2009 m. LNDT aplankė 72,3 tūkst. žmonių, planuotas rodiklis – 57 tūkst. pasiektas
126,8 proc.
2009 m. LNDT buvo pastatyti 5 nauji spektakliai:
Dale Wasserman, Joe Darion, Mitch Leigh „Žmogus iš La Mančos“. Dviejų dalių
miuziklas. Režisierius – A. Večerskis, scenografas – A. Žibikas, kostiumų dailininkė – Z. Gustienė.
Spektaklio premjera – 2009 m. sausio 24 d.
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Henrik Ibsen „Meistras Solnesas“. Dviejų dalių drama. Režisierė – Y. Ross,
dailininkas M. Jacovskis, kostiumų dailininkai – Y. Ross, M. Jacovskis, kompozitorius – F.
Latėnas. Spektaklio premjera – 2009 m. kovo 7 d.
T. Bernhard „Pasaulio gerintojas“. Dviejų dalių tragikomedija. Režisierius – V.
Masalskis, dailininkė – R. Valčik, uždangos dailininkas – V. Čepukauskas, kompozitorius – T.
Kutavičius. Spektaklio premjera – 2009 m. balandžio 18 d.
Kornej Čiukovskij „Daktaras Aiskauda“. Dviejų dalių spektaklis vaikams.
Inscenizacijos autorius ir režisierius – E. Jaras, scenografas – M. Jacovskis, kostiumų dailininkė – J.
Rimkutė, kompozitorius – M. Bialobžeskis, choreografė – Ž. Baikštytė. Spektaklio premjera – 2009
m. lapkričio 8 d.
Ema Aschley „Gaidukas“. Vienos dalies spektaklis. Režisierius – Jurijus Smoriginas.
Spektaklio premjera 2009 m. gruodžio 29 d.
2009 m. parodyti 267 spektakliai stacionare.
2009 m. teatras organizavo gastroles po Lietuvą. 2009 m. lapkričio 3 – 7 dienomis
Lietuvos nacionaliniame dramos teatre organizuotas ilgalaikis, tęstinis nacionalinės dramaturgijos
festivalis „Versmė‘09“ .
2009 m. Lietuvos nacionalinis dramos teatras parodė 287 spektaklius, planuotas
rodiklis – 206 spektakliai per metus pasiektas 139,3 proc. Tačiau dėl ekonominio sunkmečio
Lietuvos nacionaliniam dramos teatrui teko sumažinti gastrolių skaičių Lietuvoje – vietoj planuotų
23 spektaklių viešų atlikimų gastrolėse, parodyta 20 spektaklių gastrolėse Lietuvoje bei atsisakyti
dalyvavimo tarptautiniuose meno festivaliuose ir projektuose.
Lyginant su 2008 m., žiūrovų lankomumas LNDT 2009 metais sumažėjo 23,57
procentais, salės užimtumas – 21,33 procentais.
Lietuvos nacionalinio dramos teatro Specialiosios teatro žiūrovams aptarnauti
programos tikslas - gerinti žiūrovų aptarnavimo kokybę, teikiant mokamas paslaugas. Šios
programos rezultatas vertinamas pagal šį kriterijų – planuotų uždirbtų už teikiamas paslaugas lėšų ir
biudžetinių lėšų santykis (proc.) buvo įvykdytas 109 proc. (metinis planas – 20 proc., įvykdyta –
21,8 proc.).
Lietuvos nacionalinė filharmonija
2009 m. buvo vykdomi projektų „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009“ ir
„Lietuvos vardo 1000-mečio minėjimo“ renginiai: III-asis tarptautinis Jašos Heifeco vardo
smuikininkų konkursas, Europos festivalių asociacijos (EFA) generalinė asamblėja Vilniuje,
Pasaulio lietuvių dainų šventės chorų koncertas, Lietuvos nacionalinio radijo organizuojamos
„Euroradijo savaitės“ koncertai, transliuoti EBU kanalais visoms Europos valstybėms, Baltijos jūros
valstybių jungtinis muzikos projektas „Viva musica via Baltica“.
2009 m. vyko 13-asis tarptautinis „Vilniaus festivalis“, kuriame dalyvavo Londono
simfoninis orkestras ir dirigentas Valerij Georgijev , Šanchajaus kvartetas ir pianistė Mūza
Rubackytė, Bambergo choras (Vokietija), Bazelio kamerinis orkestras (Šveicarija), Briuselio džiazo
orkestras (Belgija), gitarų kvartetas „Los Romeros“ (JAV) ir solistė Violeta Urmanavičiūtė su
Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru.
2009 m. vyko pirmasis tarptautinis Vilniaus fortepijoninės muzikos festivalis,
inicijuotas Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės, pianistės prof. Mūzos
Rubackytės.
Iš viso per 2009 m. surengti 304 koncertai Lietuvoje, iš kurių: 155 – Vilniuje ir 149 –
kituose miestuose bei periferijoje. Koncertuose apsilankė 84 611 klausytojų.
2009 m. Nacionalinės filharmonijos meno kolektyvai (Lietuvos kamerinis orkestras,
Vilniaus kvartetas, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras) dalyvavo 23 koncertuose užsienyje:
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Lenkijoje, Vokietijoje, Bulgarijoje, Japonijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Norvegijoje, Danijoje,
Švedijoje.
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
2009 m., įgyvendinant Paveldotvarkos programą, buvo organizuota 9 dvarų bei 25 kitų
kultūros objektų tvarkybos darbai, 6 objektuose atlikti tyrimo darbai bei 18 objektų projektavimo
darbai. Vykdant Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu patvirtintą Dubingių piliavietės - vieno
reikšmingiausių objektų Lietuvos istorijoje, pritaikymo kultūriniam ir pažintiniam turizmui 20072009 metų programą, buvo atlikti evangelikų reformatų ir Radvilų rūmų archeologiniai tyrimai,
konservuoti bažnyčios pamatai, įrengta Radvilų giminės kripta, kurioje iškilmingai perlaidoti
Radvilų giminės palaikai. 2009 m. taip pat buvo tęsiami nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialiųjų planų (toliau – specialieji planai) rengimo darbai. Buvo rengiami 54 objektų specialieji
planai. Šiems darbams atlikti skirta 738 tūkst. Lt. Ataskaitiniais metais 8-ių objektų specialieji
planai užbaigti ir patvirtinti, 15-kai objektų parengti sprendiniai ir pradėtas baigiamasis etapas, 3ims objektams rengiamos koncepcijos.
Įgyvendinant Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 932 „Dėl Tuskulėnų
rimties parko sukūrimo programos ir Tuskulėnų rimties parko sukūrimo programos įgyvendinimo
priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 64-2594; su vėlyvesniais pakeitimais) patvirtintą
programą, praėjusias metais už skirtus 900 tūkst. Lt buvo tęsiami Tuskulėnų kolumbariumo
interjero įrengimo darbai: sukurta smaltos mozaika, užbaigta pilkapį vainikuojanti plastika, įrengta
lietaus kanalizacija, atlikti teritorijos apšvietimo darbai. 2010 m. numatoma užbaigti Tuskulėnų
rimties parko sukūrimo projekto vykdymą.
2009 m. dėl susidariusios ekonominės situacijos ir sumažėjus vietinėms investicijoms
ir tuo pačiu – statybų apimtims, buvo mažiau atliekama ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų. Dėl to
prašymų kompensuoti už atliktus tvarkomuosius paveldosaugos darbus, palyginti su 2008 m.,
sumažėjo. Prašymus dėl kompensacijų nagrinėjanti darbo grupė, atsižvelgdama į šių objektų
istorinę ir kultūrinę vertę, pagal pateiktus dokumentus už atliktus darbus skyrė kompensacijas 8-ių
kultūros paveldo objektų savininkams.
Pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo
ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo 2009 m. programą atlikti ir priimti 19 kultūros
paveldo objektų tvarkybos darbai. Atsižvelgiant į pateiktus valdytojų prašymus, Lietuvos vyskupų
siūlymus bei Dvišalės nuolatinės komisijos sprendimą, 2009 m. buvo pradėti tvarkyti 9 nauji
kultūros paveldo objektai iš viso į minėtą programą, buvo įrašytos 28 Lietuvos Katalikų Bažnyčiai
priklausančios kultūros vertybės.
2009 m. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo
(paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programai buvo skirta 1437 tūkst. Lt. Už skirtus
asignavimus atlikti šie darbai: Šiluvos Apsireiškimo koplyčios remonto darbai, Tytuvėnų Švč.
Mergelės Marijos Bažnyčios ir vienuolyno ansamblio galerijos stogų tvarkybos darbai, Žemaičių
Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilikos tvarkybos darbai (langų ir angokraščių
restauravimo darbai), Pivašiūnų Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų interjero konservavimo,
restauravimo, remonto bei šventoriaus sutvarkymo darbai (grindų, langų, durų ir sienų restauravimo
darbai).
2009 m. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos organizavo ne tik
tvarkybos darbų atlikimą kultūros vertybėse, bet ir viešojo administravimo subjekto funkcijas.
2009 m. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos parengė arba
dalyvavo rengiant 43 teisės aktų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, projektus. Dauguma jų
buvo susiję su 2009 m. liepos 1 d. įsigaliojusiu Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu.
Departamento Juridinio skyriaus specialistai atstovavo Departamentui 135 teisminio ginčo bylose.
2009 m. teismuose ir kitose teisėsaugose institucijose Departamentą pagal įgaliojimus atstovavo ir
39

Departamento teritoriniai padaliniai: iš viso atstovauta 111 kartų. 2009 m. Departamento Juridinis
skyrius taip pat ėmėsi teisinių veiksmų, ginant viešąjį interesą kultūros paveldo apsaugos srityje dėl
Verbiškių senovės gyvenvietės II, Skaudvilės urbanistinės vietovės, Noreikiškių, Petešos bei Šiaulių
dvaro sodybų. 2009 m. Departamento valstybės tarnautojai surašė 125 administracinio teisės
pažeidimo protokolus, 332 reikalavimus pašalinti pažeidimus, priėmė 49 nutarimus administracinių
teisės pažeidimų bylose, kuriais skirtos baudos, bei 61 nutarimų, kuriais skirti įspėjimai. Iš viso
2009 m. surinkta baudų už 43800 Lt.
2009 m. Kultūros vertybių registre iš viso buvo registruota 17507 kultūros vertybių
(duomenys netikslūs), iš jų: 1) nekilnojamosios kultūros vertybės – 16112, 2) kilnojamosios
kultūros vertybės – 1395. 2009 metais kultūros paveldo objektų, paskelbtų valstybės saugomais
buvo 6035 (2008 m. - 6027), o kultūros paminklais – 1233 (nekilnojamųjų kultūros vertybių – 1163
ir kilnojamųjų kultūros vertybių - 70). 2009 m. į Kultūros vertybių registrą naujai įrašyti kultūros
paveldo objektai: 1) nekilnojamosios kultūros vertybės – 287, 2) kilnojamosios kultūros vertybės –
108. 2009 metais 7 kultūros paveldo objektams nuimta teisinė apsauga. Ataskaitiniu laikotarpiu 2
kultūros paveldo objektams pradėtos skelbimo valstybės saugomais inicijavimo procedūros (2008
m. – 11).
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 2009 m. tęsė valstybės
saugomų kultūros paveldo objektų ženklinimą tipinėmis lentomis ir rodyklėmis. 2009 m. buvo
paženklinti 520 valstybės saugomų kultūros paveldo objektai. Nuo 2008 m. iš viso paženklinta 1011
objektų (vienas iš jų paženklintas valdytojo lėšomis).
Įgyvendindamas nekilnojamojo kultūros paveldo stebėseną, 2009 m. Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros ministerijos, kartu su savivaldybių paveldosaugos padaliniais įvertino
4043 nekilnojamųjų kultūros vertybių vertingųjų savybių, fizinės bei aplinkos būklės pokyčius.
Siekiant sumažinti statybų, teritorijų planavimo ir kitų planuojamų veiklų poveikį
kultūros paveldui, 2009 m. Departamentas iš viso išdavė 2382 įvairias sąlygas statybos darbams
vykdyti, 868 sąlygas įvairiems teritorijų planavimo dokumentams parengti, atliko 1891 derinimo
veiksmus statybos procese bei 2056 derinimo veiksmų teritorijų planavimo srityje (neskaičiuojant
žemėtvarkos ir miškotvarkos planavimo dokumentų, tai sudarytų apie 450).
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai padaliniai 2009
m. atliko poveikio aplinkai vertinimo subjekto funkcijas. Ataskaitiniu laikotarpiu Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros ministerijos gavo 848 poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadas, 42
galutines poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadas, 46 poveikio aplinkai vertinimo programas
bei 16 poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas. Ataskaitiniu laikotarpiu Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros ministerijos taip pat vykdė ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
subjekto funkcijas: 2009 m. gavo 126 strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos
dokumentus, 18 strateginio pasekmių aplinkai apimties nustatymo dokumentų bei 35 strateginio
pasekmių aplinkai ataskaitas.
Asmenims planuojantiems atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus Kultūros
paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos teritoriniai padaliniai 2009 m. išdavė 175
projektavimo sąlygas bei 151 leidimą. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
įsakymais buvo sudarytos 83 tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo komisijos. 2009 metais,
atliekant Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programos ir Lietuvos Respublikos ir
Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (Paveldotvarka)
įgyvendinimo vykdymo kontrolę, iš viso patikrinti 28 kultūros paveldo objektuose atliekami
tvarkybos darbai. Patikrinimo metu žymesnių paveldosaugos reikalavimų nenustatyta.
2009 m. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos atestavimo komisijoje buvo atestuoti 164 asmenys. Vienas kultūros
paveldo apsaugos specialisto atestatas pripažintas netekusiu galios.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kontrolės skyriaus
Išvežamų į užsienį kultūros vertybių poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas,
40

2009 m. iš juridinių ir fizinių asmenų priėmė 311 rašytinių prašymų ir reikalingų dokumentų dėl
1580 įvairių kultūros objektų išvežimo iš Lietuvos Respublikos leidimo gavimo. Visi pateikti
kultūros objektai buvo apžiūrėti, nustatyta jų būklė bei patikrinta ar jie nėra paieškomi Lietuvos
kriminalinės policijos biuro ir INTERPOLO. Remiantis Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo
ekspertų tarybos pateiktomis išvadomis, parengta ir išduota 226 leidimai išvežti iš Lietuvos
Respublikos kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus. Laikinai išvežta 527
kilnojamosios kultūros vertybės ir antikvariniai daiktai, negrąžinamai – 864 antikvariniai daiktai.
Pasibaigus laikino išvežimo terminui į Lietuvos Respubliką grąžinta 632 kilnojamosios kultūros
vertybės ir antikvariniai daiktai (iš jų 135 buvo laikinai išvežti 2008 m. ir grąžinti 2009 m.). 30
muziejinių eksponatų laikino išvežimo iš Lietuvos Respublikos terminas baigsis 2010 m.
2009 m. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos per
Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programą skyrė 440 tūkst. Lt.
paveldosaugos leidinių parengimui spaudai ir leidybai („Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008
metais“, „Kultūros paminklai/14“ A. Miškinis „Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai” T.IV,
sudarytojos M. Matulytės du fotografijų albumai – pirmą kartą Lietuvoje tirta ir publikuota 1944 m.
liepos mėn. Vilniaus šturmo metu miestui padarytos žalos fotodokumentacija, „Vilnius. 1944. Jano
ir Janušo Bulhakų fotografijų archyvas“, bei „Vilniaus elegijos. Boleslavos ir Edmundo Zdanovskių
prieškario fotografijų kolekcija“). Taip pat, siekiant toliau aktualizuoti Lietuvoje esančių objektų,
įtrauktų į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, vertes, įsigytas leidinio „Naujas Vilniaus
perskaitymas: didieji Lietuvos istoriniai pasakojimai ir daugiakultūris miesto paveldas“ (sud. A.
Bumblauskas) parengimas spaudai ir pirmą kartą Lietuvoje paveldosaugos teorijos problemas
gvildenančio straipsnių rinkinio „Gamtos ir kultūros paveldas: perteikimas ir ugdymas (sud. Rasa
Čepaitienė) parengimas spaudai. Vykdant Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo „Dėl Lietuvai
reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, pažinimo, sklaidos ir globos programos
patvirtinimo“ Nr. 784 priemonių 1.7 punktą, ekspertų siūlymu buvo atrinktas ir išleistas leidinys
„Reikšmingas LDK paveldas Baltarusijoje“ (sud. B. Valionytė).
2009 m. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ketvirtus metus
vykdė Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų dalinio
finansavimo valstybės biudžeto lėšomis priemonę. Šiais metais buvo gauta dvigubai daugiau nei
įprastai paraiškų – 196, dalinis finansavimas (350 tūkst. Lt) buvo skirtas 54 projektams, 1 projekto
vykdytojas dalinio finansavimo (2 tūkst. Lt) oficialiai atsisakė.
2009 m. birželio mėn. 21-30 d., Ispanijoje, Sevilijos mieste, vyko Pasaulio paveldo
komiteto sesija, kurioje dalyvavo Departamento atstovas. Sesijos metu buvo aptartas Vilniaus
istorinio centro išsaugojimo klausimas. Komitetas įpareigojo Lietuvą pateikti tolesnę ataskaitą dėl
Vilniaus istorinio centro integruoto valdymo plano parengimo, ribų ir apsaugos zonos ribų plano
tikslinimo iki 2011 m. vasario 1 dienos ir objektų, esančių Pasaulio paveldo objektų sąraše,
periodinę ataskaitą iki 2014 m. vasario 1 dienos.
2009 m. yra pirmieji metai iš trijų, kai Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos, atstovas pirmininkavo Baltijos jūros šalių kultūros paveldo Monitoringo grupei.
Monitoringo grupės sekretoriatas parengė ataskaitą Šiaurės šalių ministrų tarybai dėl Monitoringo
grupės veiklos, siekiant įgyvendinti projekto „Šiaurės dimensija“ nuostatas ir galimybę
bendradarbiauti kultūros ir kultūros paveldo apsaugos srityje. Be to, Lietuvai pirmininkaujant
Baltijos jūros šalių tarybai, Lietuvos Užsienio reikalų ministerija 2009 m. gruodžio 1-3 dienomis
Kaliningrade surengė regiono užsienio reikalų ministerijų vyresniųjų pareigūnų posėdį, į kurį
pakvietė ir Monitoringo atstovus pristatyti veiklos. Pranešimas susilaukė gero įvertinimo ir ateityje
bus atkreiptas dėmesys į švietimo kultūros paveldo srityje klausimą, kaip prioritetinį Baltijos jūros
regione.
Dvišalio bendradarbiavimo srityje buvo atliekamas Lietuvos Respublikos ir Lenkijos
Respublikos kultūros paveldo išsaugojimo ekspertų grupių sutikimai. 2009 m. spalio 14-17 d. vyko
Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos kultūros paveldo išsaugojimo ekspertų grupių VII41

asis posėdis Ryne (Lenkijoje). Posėdžio metu Lenkijos ir Lietuvos šalių ekspertai, atstovaujantys
abiejų šalių kultūros ministerijoms, bibliotekoms, archyvams, muziejams bei kitoms kultūros
paveldo apsaugos institucijoms, aptarė Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą kultūros paveldo
apsaugos srityje, pristatė praeitų metų (VI-ojo) protokolo vykdymą. Susitikimo metu buvo
pasirašytas VII Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos kultūros paveldo išsaugojimo
ekspertų grupių posėdžio protokolas, kuriame suformuotos tolimesnio dvišalio bendradarbiavimo
uždaviniai.
2009 m. buvo užmegzti dvišaliai santykiai su Baltarusijos Respublika kultūros
paveldo apsaugos srityje. 2009 m. vasario 12 d. buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos ir Baltarusijos Respublikos kultūros ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo
istorijos ir kultūros paveldo apsaugos srityje. Vykdant šį susitarimą, Vilniuje 2009 m. balandžio 2223 dienomis buvo surengtas Lietuvos ir Baltarusijos istorijos ir kultūros paveldo apsaugos
specialistų susitikimas. Jo metu buvo susitarta suderinti bendrus kriterijus dėl abiems valstybėms
reikšmingų kultūros paveldo objektų sąrašo sudarymo, keistis aktualia paveldosaugine informacija.
2009 m. rugsėjo 3-6 dienomis Baltarusijos kultūros paveldo apsaugos specialistų delegacija atvyko į
Lietuvą. Susitikimo metu buvo aptartas Lietuvai ir Baltarusijai reikšmingo Radvilų giminės paveldo
apsaugos klausimas. Baltarusijos atstovai susitiko su Radvilų pilies Biržuose restauratoriais bei
paveldosaugos specialistais, o taip pat dalyvavo Lietuvos 1000-čio programos renginyje – rugsėjo 5
d. vykusiose Radvilų šeimos palaikų perlaidojimo iškilmėse Dubingiuose. 2009 m. lapkričio 26-27
dienomis Baltarusijoje, Minske, vyko Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Baltarusijos
Respublikos kultūros ministerijos bei joms pavaldžių institucijų specialistų darbinis susitikimas.
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
2009 m. bibliotekos strateginių tikslų ir uždavinių sėkmingam įgyvendinimui buvo
toliau vykdytos darbo procesų optimizavimo, integralios bibliotekų informacijos sistemos diegimo,
informacinių bibliotekinių paslaugų plėtros, dokumentų apsaugos, bibliotekininkystės ir
bibliografijos mokslo bei vadybos organizavimo programos.
Nacionalinė biblioteka, vykdydama parlamentinės bibliotekos funkciją, didelį dėmesį
skyrė LR Seimo informaciniam aptarnavimui, rengtos Lietuvos ir Lenkijos spaudos apžvalgos ir
bibliografinė informacija, kuriose išsamiai atspindima Seimo narių, Prezidento, Ministro
Pirmininko, ministrų, Lietuvai atstovaujančių Europos Parlamento narių, partijų veikla, skiriamas
dėmesys ir Lietuvos politiniam, ekonominiam, teisiniam bei kultūriniam gyvenimui. 2009 m.
atnaujinta leidinio „Parlamento studijos“ leidyba.
Pagrindinio pastato rekonstrukcija buvo viena iš pagrindinių Nacionalinės bibliotekos
veiklos krypčių 2009 m. 2008 m. pabaigoje pasirašyta sutartis su rangovu dėl bibliotekos pastato
remonto darbų. Pastatas parengtas remontui: perkelti fondai, įrengtos papildomos darbo vietos IIuosiuose rūmuose ir perkelti darbuotojai. Pirmą kartą nuo 1963 m., t.y. Nacionalinės bibliotekos
įsikūrimo Vilniuje pradžios, pagrindinis pastatas uždarytas visuomenei ilgesniam laikotarpiui.
Nacionalinės bibliotekos priestate skaitytojams atidarytos Bendroji, Lituanikos, Retų knygų ir
rankraščių skaityklos, Muzikos, Meno ir Bibliotekininkystės skaityklos atidarytos II-uose rūmuose
(Sirvydo g. 4). Vaikų literatūros centro fondas ir skaitykla įkurdinti laikinose patalpose Gedimino
pr. 60. Vilniaus universiteto Orientalistikos centras priėmė bibliotekos orientalistikos fondą ir
skaityklą, Lietuvos technikos bibliotekoje įrengta Nacionalinės bibliotekos einamosios periodikos
skaitykla. Rekonstrukciją buvo planuota baigti 2011 m., tačiau finansinio sunkmečio sąlygomis
(2009 m. skirta tik 3 milijonai litų vietoj planuotų 30 milijonų) šiandien to tikėtis negalime.
2009 m. Nacionalinė biblioteka minėjo savo veiklos 90-metį. Ekonominio sunkmečio
laikotarpiu nebuvo galimybių plačiau ir viešiau paminėti šį svarbų kultūrai jubiliejų, nebuvo
renginių visuomenei ir bibliotekos bendruomenei. Didžiausias dėmesys ir pastangos skirtos
informuoti visuomenę apie Nacionalinę biblioteką, pristatyti jos veiklą. Bibliotekos
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reprezentacinius leidinius ir žiniatinklį puošė jubiliejui sukurtas specialus logotipas, išleistas
jubiliejinis 2009 m. kalendorius, parengta foto-dokumentinė paroda, publikuoti straipsniai Lietuvos
spaudoje ir internetinėje žiniasklaidoje. Bibliotekos darbuotojų parengtas straipsnių rinkinys, skirtas
Nacionalinės bibliotekos 1999-2008 m. veiklos aktualijoms.
2009 m. buvo vykdomos šios programos: Skaitymo skatinimo programa. 2009 m.
toliau vykdytas skaitymo skatinimo projektas: Lietuvos apskrityse surengti seminarai skaitymo
skatinimo projektų rengėjams, parengta informacinė medžiaga ir išleisti 3 leidiniai, plėtota interneto
svetainė, surengti Metų knygos rinkimai. Ataskaitiniais metais, bibliotekoms beveik negavus
finansavimo knygų įsigijimui, programos akcijos bent iš dalies galėjo pasiūlyti skaitytojams knygų.
2008 m. baigtas LR Vyriausybės ir ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas
„Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas“. Projekto metu suskaitmeninta
ir į kultūros paveldo svetainę www.epaveldas.lt perkelta apie 3 milijonus kultūros paveldo objektų,
saugomų Nacionalinėje bibliotekoje, Lietuvos valstybės istorijos archyve ir Lietuvos dailės
muziejuje. Programos tęstinumui užtikrinti 2009 m. pradėtas rengti projektas „Virtualios
elektroninio paveldo sistemos plėtra“, kurio metu bus toliau skaitmeninami kultūros paveldo
objektai bei kuriamos ir teikiamos elektroninės paslaugos.
2009 m. atnaujinta kompiuterinė įranga, tobulinta programinė įranga, toliau kurtas
Lietuvos bibliotekų suvestinis katalogas. Šiuo metu LIBIS programinę įrangą naudoja visos
viešosios (65) bibliotekos, 10 muziejų, 4 valstybinės reikšmės bibliotekos, ji diegiama ir kitose
institucijose (Lietuvos Respublikos Konstitucinio ir Aukščiausiojo teismų bibliotekose), studentų
mokymo tikslais programa įdiegta Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete ir Šiaulių
universitete.
2009 m. Nacionalinė biblioteka pradėjo vykdyti ES struktūrinių fondų finansuojamą
investicinį projektą „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti
ir gauti viešosiose bibliotekose, plėtra“. Projekto tikslas – plėsti viešųjų bibliotekų teikiamas
elektronines paslaugas, susijusias su dokumentų paieška, užsakymu, gavimu ir grąžinimu, tokiu
būdu užtikrinti ir savitarnos galimybę.
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija 2008–2012 m. įgyvendina projektą „Bibliotekos pažangai“. Pagrindinis
projekto tikslas – pasiekti, kad Lietuvos gyventojai, ypač kaimo vietovėse, o taip pat socialinės
rizikos gyventojų grupės plačiau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis informacijai
gauti ir bendrauti. 2009 m. projekto dėka interneto ryšiu ir kompiuteriais aprūpintos beveik 200
miesto ir 400 kaimo bibliotekų. Jų specialistams sudarytos galimybės mokytis, gyventojai įvairiopai
skatinami naudotis bibliotekų paslaugomis. Specifinėms bei sunkiai pasiekiamoms gyventojų
grupėms organizuotos akcijos, supažindinusios su naujomis kompiuterinėmis galimybėmis,
gyventojai informuojami apie viešos interneto prieigos bibliotekose naudą, o taip pat galimybę gauti
bibliotekoje pagalbą iš bibliotekos darbuotojų. Bibliotekų darbuotojams, mokymo centrų
koordinatoriams organizuoti mokymai ir ugdyti kompiuterinio raštingumo gebėjimai, tobulinta jų
kvalifikacija. Mokymų medžiaga publikuota leidiniuose bei projekto tinklalapyje. Siekiant išplėsti
aktualaus skaitmeninio turinio bibliotekose pasiūlą ir naudojimą, sukurta internetinė krašto
enciklopedija www.grazitumano.lt ir interneto portalas senjorams www.esenjoras.lt.
2009 m. pradėtas pirmasis projekto „Bibliotekos pažangai“ poveikio vertinimas,
skirtas pokyčiams miesto bibliotekose įvertinti. Atliktos bibliotekų darbuotojų (609), vadovų (65)
apklausos, vykdytas kokybinis bibliotekininkų, bibliotekų vadovų ir ekspertų tyrimas (8 interviu, 5
fokusuotų grupių diskusijos), atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa (1126) ir
reprezentatyvi 12-14 m. vaikų apklausa (677). Gauti duomenys bus lyginami su 2008 m. atlikto
pradinės situacijos vertinimo rezultatais. Planuojama abiejų tyrimų rezultatus pristatyti 2010 m .
2009 m. Nacionalinei bibliotekai koordinuojant Lietuvos institucijų dalyvavimą
skaitmeninės bibliotekos Europeana kūrime, buvo parengtas integravimui į Europos biblioteką ir į
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Europeaną 40 pavadinimų XXa. pradžios Lietuvos periodinių leidinių sąrašas, tęsta narystė
Europos bibliotekoje TEL, baigtas Europos bibliotekos projektas TELplus.
2009 m. Nacionalinėje bibliotekoje lankėsi 122974 lankytojų, skaityklose - 155654.
Apsilankymų skaičius lyginant su 2008 m. sumažėjo 17%. Sumažėjo ir išduotų dokumentų skaičius
– 2009 m. išduota 1236718 fiz. vnt. dokumentų, t.y. 27,7% mažiau nei 2008 m.
2009 m. Nacionalinė biblioteka prenumeravo 59 duomenų bazes – 4 Lietuvos ir 55
užsienio. Jose vartotojai galėjo skaityti per 28 tūkstančius visateksčių periodinių leidinių, per16
tūkstančių elektroninių knygų, informacinių ir kitų leidinių.
Lietuvos ir pasaulio duomenų bazėse lankėsi 13 tūkst. unikalių virtualių vartotojų,
atsisiųsta 242 tūkst. įrašų, atlikta 170 tūkst. paieškų. 2009 m. per Skype pradėtos teikti konsultacijos
vartotojams apie prieigą prie prenumeruojamų duomenų bazių, naudojimosi jomis galimybes ir kt.
2009 m. buvo sukurta viena nauja kilnojamoji paroda, skirta Baltijos kelio
dvidešimtmečiui pažymėti. Paroda pristatyta LR Seime, vėliau eksponuota Mažosios Lietuvos
istorijos institute Klaipėdoje ir Klaipėdos valstybinės kolegijos bibliotekoje.
Minint Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio jubiliejų, Nacionalinėje bibliotekoje
parengta Lietuvos tūkstantmečio leidinių paroda. Parodoje eksponuotos įdomiausios ir
reikšmingiausios knygos. Lietuvos Valstybės dienos, Liepos 6-osios, proga paroda pristatyta
Latvijos nacionalinėje bibliotekoje. Nacionalinė biblioteka dalyvavo ir Tūkstantmečio knygų kelyje,
kurį organizavo leidykla „Versmė“. Akcijai skirta daugiau nei 2200 leidinių.
2009 m. daug dėmesio skirta teisės aktų, reglamentuojančių bibliotekų veiklą, projektų
rengimui, bibliotekų veiklos analizei ir lyginamiesiems tyrimams, bibliotekininkų informavimui
apie užsienio šalių bibliotekų veiklą.
2009 m. išleista 19 Nacionalinės bibliotekos leidinių. Jų bendra apimtis (be žurnalo
„Tarp knygų“) – 320,8 leidybos apskaitos lankai, tiražas – 33,5 tūkst. egzempliorių.
Lietuvos aklųjų biblioteka
2009 m. Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB) išleido 260 pavadinimų naujų garsinių
knygų, 27 pavadinimus leidinių Brailio raštu; iš senųjų formatų į skaitmeninį buvo perrašyti 348
dokumentai. Taip pat 2009 m. buvo įgyvendinti 6 leidybos projektai, teikti Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijai, trys – Kultūros rėmimo fondui. Jų dėka biblioteka leido tiflologinę (susijusią
su aklumo problematika ir aklųjų veikla) literatūrą reginčiųjų raštu padidintu šriftu, specialiųjų
formatų leidinius akliesiems, skaitmeninius tiflologinius leidinius su paieškos sistema.
2009 m. Lietuvos aklųjų bibliotekos paslaugomis naudojosi 4491 skaitytojas, iš jų –
3028 turintys regos negalią. Abu rodikliai – tiek bendrasis, tiek aklųjų skaitytojų skaičius padidėjo
(2008 m. LAB skaitė 4379 skaitytojai, 3024 aklieji). Per 2009 m. Lietuvos aklųjų bibliotekoje taip
pat padidėjo visų rūšių dokumentų išduotis.
2009 m. buvo minimos aklųjų rašo sukūrėjo Luji Brailio 200-osios gimimo metinės.
Svarbiausi LAB 2009 m. renginiai buvo skirti šiai sukakčiai paminėti. Per praėjusius metus
biblioteka organizavo nacionalinį diktantą Brailio raštu, respublikinį skaitymo Brailio raštu
konkursą ir kitus svarbius renginius. Iš viso per metus LAB sistemoje surengti 942 įvairūs renginiai.
2009 m. dėl sudėtingos šalies ekonominės padėties mažėjo LAB, kaip ir kitų
biudžetinių įstaigų, finansavimas. Dėl šios priežasties teko mažinti bibliotekos etatų skaičių, jungti
padalinius, bibliotekos veiklą orientuoti į prioritetines sritis. Mažėjo ir anksčiau menkas darbuotojų
darbo užmokestis. Tačiau net ir sunkiomis sąlygomis biblioteka siekė tobulinti paslaugas ir
produktus, biblioteką paversti prieinama ir patrauklia kuo didesniam sutrikusios regos vartotojų
ratui. 2009 m. baigta rengti ir Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta projekto „Virtuali
aklųjų biblioteka“ paraiška. Šis projektas, įtrauktas į Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo,
skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos įgyvendinimo priemonių planą (Žin., 2009,
Nr.66-2624). Jis bus pradėtas 2010 m. kovo mėn.
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Lietuvos nacionalinis muziejus
Iš svarbiausių 2009 m. Lietuvos nacionalinio muziejaus atliktų darbų paminėtini šie:
2009 m. buvo surengtos 22 parodos Lietuvoje ir užsienyje. 2009 m. kartu su JAV
lietuvių bendruomene buvo įgyvendintas projektas „Lietuvos kryždirbystė“, skirtas Lietuvos
tūkstantmečiui. Paroda eksponuota Lietuvos ambasadoje Vašingtone, Dievo Apvaizdos parapijos
kultūros centre Detroite, Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre Lemonte, Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje, Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke.
2009 m. Lietuvos nacionalinį muziejų aplankė 241 129 lankytojai. Buvo surengta 959
edukaciniai užsiėmimų, kuriuose dalyvavo18 890 dalyvių. Išleista 11 leidinių, kurių trys buvo
nominuoti Knygos meno konkursui Vilnius 2009. Surengti 148 renginiai, kuriuose apsilankė 8 798
lankytojai. 2009 m. buvo rengiamas tradicinis Ketvirtadienio kultūros istorijos vakarų ciklas
(Lietuvos istorinės asmenybės ir Lietuvos dvarų palikimas).
2009 m. taip pat buvo surengti tradiciniai moksleivių konkursai: „Atviruko ir
plakato“, skirti Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai. Laureatų darbai tiražuoti spaustuvėje.
2009 m. kartu su Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija buvo
surengta mokslinė konferencija „Mažesniųjų brolių kraitis Lietuvoje“, skirta Pranciškonų ordino
įkūrimo 800 metų jubiliejui.
Lietuvos dailės muziejus
2009 m. Lietuvos dailės muziejus vykdė strateginėse kultūros programose numatytus
projektus. Įgyvendinant LR Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimą Nr. 493 „Dėl Lietuvos
kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos
patvirtinimo“, nuo 2009 m. liepos 1 d. įkurtas naujas muziejaus padalinys – filialas „Lietuvos
muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras“, kurio pagrindinis tikslas - Lietuvos
muziejų muziejinių vertybių skaitmeninimo, skaitmeninio turinio ir viešųjų prieigų kūrimas.
2009 m. birželio 20 d. pradėjo veikti Lietuvos nacionalinė dailės galerija, kurios
rekonstrukcija truko 6 metus. Tai buvo vienas iš programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė
2009“ uždavinių.
2009 m. muziejus pradėjo dalyvauti ES projektuose, tokiuose kaip: Prano Domšaičio
galerijos, esančios Liepų g. 33, Klaipėdoje, pastatų komplekso renovavimas pagal Lietuvos 20072013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“
VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ ir
Palangos gintaro muziejaus reprezentacinių rūmų restauracijos ir jų pritaikymo šiuolaikiniams
kultūrinio turizmo poreikiams pagal Lietuvos 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3- 1.3-ŪM-02 priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo
objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“.
2009 m. Lietuvos dailės muziejuje apsilankė 287 tūkst. lankytojų. Lankytojų skaičius
išaugo dėl rekonstruotos Nacionalinės dailės galerijos atidarymo ir organizuotų puikių parodų,
skirtų Lietuvos tūkstantmečiui.
2009 m. Lietuvos dailės muziejus vykdė dvi programas: „Muziejaus rinkinių
kaupimas, saugojimas, populiarinimas“ ir „Specialioji muziejaus ekspozicijų ir saugyklų apsaugos,
techninio aprūpinimo ir priežiūros programa“. Pirmojoje ir antrojoje programoje dominuoja
Vyriausybės nutarimais patvirtintų strateginių kultūros programų projektų įgyvendinimas, ryškios
kultūros integracijos tikslais vykdomi tarptautiniai ir nacionaliniai projektai.
Vykdant pirmąją programą „Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas,
populiarinimas“ buvo įgyvendinti šie svarbiausi darbai:
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Vykdyta programa „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ ir surengtos šios
parodos: „Spalvų ir garsų dialogai. M. K. Čiurlionio ir amžininkų kūryba“, „Šaltojo karo metų
modernizmas. Menas ir dizainas 1945-1970“, „Gamtos ilgesys. Europos peizažai“, „Vytauto
Kasiulio rojaus sodai“.
Vykdant antrąją programą „Specialioji muziejaus ekspozicijų ir saugyklų apsaugos,
techninio aprūpinimo ir priežiūros programa“ buvo atnaujinta muziejaus kompiuterinė bazė bei
įsigyta įranga skirta ekspozicinių salių bei saugyklų mikroklimato gerinimui.
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
2009 m. Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų
(toliau – LDKVR) pirmosios programos „Vertybių kaupimas, saugojimas, tyrimas ir
populiarinimas“ vykdymui iš valstybės biudžeto buvo skirta 7 836 tūkst. Lt. Kadangi dėl
projektavimo, statybos ir finansavimo problemų Valdovų rūmų pastatas nebuvo pilnai užbaigtas ir
priduotas nuolatiniam eksploatavimui, 1 268,7 tūkst. Lt. buvo grąžinta į biudžetą. Dėl tos pačios
Valdovų rūmų neužbaigimo priežasties antroji programa – „Specialioji Rūmų ir jų rinkinių
populiarinimo programa“, kuriai buvo numatyta 100 tūkst. Lt., nebuvo įgyvendinama.
LDKVR pradėjo veikti nuo 2009 m. sausio 1 d. Neturint savo ekspozicinių ir kitų
patalpų, įstaigos darbo sąlygos buvo pakankamai sudėtingos. Per šiuos metus vyko LDKVR
įstaigos kūrimo darbai, tęstas Valdovų rūmų atkūrimo, 5 nuolatinių ekspozicijų planavimo ir
rengimo darbų koordinavimas, archeologinių tyrimų ataskaitų rengimas. Pasirašytos 6 ilgalaikio
bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos ir užsienio partneriais, rengtos paraiškos projektams,
vykdyta kasdieninė administracinė, ūkinė veikla, organizuotas ekspozicinės ir kitos įrangos
įsigijimas.
Vykdyta iš Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ numatytų perimti radinių patikra ir
foto fiksacija, perimta 6 168 eksponatai. Iš Lietuvos dailės muziejaus perimta 415 eksponatų, iš
Valdovų rūmų paramos fondo – 7 eksponatai, 9 eksponatai įsigyti, 86 eksponatai gauti dovanų. Iš
viso per 2009 m. sukauptas LDKVR eksponatų pagrindinis fondas sudarė 6 676 vnt. Pradėtas
formuoti pagalbinis fondas, pradėtas eksponatų inventorinimas ir skaitmeninimas (padaryta 13 519
fotografijų), dalyvauta LIMIS programos kūrime, nuolat stebėtos saugyklos, teikta informacija
fondų lankytojams, Valdovų rūmų interjero elementų atkūrėjams, sudarytos sąlygos atlikti praktiką
studentams. Nuolat kaupta lyginamoji medžiaga apie pasaulinėje rinkoje esančias istorines vertybes.
Restauruoti 126 eksponatai, konservuoti 2 443 eksponatai.
2009 m. liepos mėn. vykdant Valdovų rūmų atvirų vartų programą priimta 20 tūkst.
lankytojų. Iš viso per 2009 m. atkurtus, bet pilnai neįrengtus Valdovų rūmus aplankė 30 tūkst.
lankytojų organizuotomis grupėmis. Parengtos 7 naujos ir tęsta 17 ankstesnių edukacinių programų.
71 edukaciniame užsiėmime dalyvavo 1 200 moksleivių. Kartu su partneriais surengta 30 kultūrinių
renginių, kuriuose dalyvavo 9 280 žmonių. Sukurtą ir ištisus metus pildytą bei tobulintą LDKVR
internetinę svetainę aplankė 75 382 lankytojai. 2009 m. liepos 6 d. organizuotas simbolinis Valdovų
rūmų atidarymas, kuriame dalyvavo 15 valstybių vadovai, nuolat buvo priimami ir su Valdovų
rūmais supažindinami Lietuvos oficialūs svečiai užsienio, teiktos konsultacijos Baltarusijos paveldo
specialistams, tęsta „Europos valstybių valdovų rūmų pristatymo programa“.
2009 m. surengta 11 parodų, iš jų 2 didaktinės pačiuose Valdovų rūmuose, 3 Lietuvos
tūkstantmečio programos parodos („Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuose“, „Vavelis Vilniuje.
Nuo Jogailaičių iki Abiejų Tautų Respublikos pabaigos“, „Baltų menas“), 1 tarptautinė paroda
(„Liublino unija ir jos epocha Jano Mateikos kūryboje“), 2 ilgalaikės parodos atnaujintos ir
išplėstos. Dauguma parodų rengta su Lietuvos ir užsienio partneriais (Lietuvos dailės muziejumi,
Lietuvos archyvų departamentu, Vilniaus dailės akademija, Pilių tyrimo centru „Lietuvos pilys“,
Krokuvos Vavelio karališkąja pilimi ir kt.) Taikomosios dailės muziejuje. Šiame Lietuvos dailės
muziejaus padalinyje, kuriame ištisus metus veikė LDKVR ilgalaikės parodos arba buvo rengiamos
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specialios parodos, apsilankė 63 665 lankytojai, iš jų vien per 3 paskutines Lietuvos tūkstantmečio
programos parodų veikimo dienas vykdant kultūrinę ir edukacinę programą sulaukta 4 500
lankytojų.
Per 2009 m. išleista 13 knygų ir katalogų, 22 kiti leidiniai. LDKVR darbuotojai
paskelbė 78 mokslines, mokslo populiarinimo ir informacinio pobūdžio publikacijas lietuvių, anglų,
vokiečių, lenkų, rusų kalbomis, dalyvavo ir perskaitė pranešimus 6 tarptautinėse mokslinėse
konferencijose, 1 tarptautinę mokslinę konferenciją surengė LDKVR („Liublino unija: idėja ir
tęstinumas“). Parengti ir išplatinti 38 informaciniai pranešimai žiniasklaidai. LDKVR darbuotojai
dalyvavo rengiant 32 radijo ir televizijos laidas Lietuvoje. LDKVR informacijos pagrindu parengta
19 televizijos ir radijo laidų užsienyje (Suomijoje, Danijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Baltarusijoje,
Rusijoje). Dalyvauta turizmo mugėje „Vivattur“, pradėtas tvarkyti ir įvesti į LIBIS sistemą LDKVR
bibliotekos rinkinys.
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 2009 m. surengė 65 parodas. Muziejų
aplankė 121049 lankytojai; surengta 352 edukaciniai užsiėmimai, 215 renginių. Muziejus išleido 10
leidinių.
2009 m. gruodžio mėnesį surengta muziejaus darbuotojų mokslinė konferencija „P.
Galaunės skaitymai“.
2009 m. Muziejaus rinkiniai pasipildė 1985 naujais eksponatais.
M. K. Čiurlionio kūryba pristatyta parodoje „Spalvų ir garsų dialogai. M. K.
Čiurlionio ir amžininkų kūryba“ Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje.
Valstybinė kalbos inspekcija
2009 m. buvo patikrinta 160 televizijos ir radijo laidų, 80 spaudos leidinių, 17
spektaklių, 30 įmonių ir įstaigų, 45 interneto svetainės.
Gauti ir išnagrinėti 37 skundai. Elektroniniu paštu gauta ir atsakyta į daugiau kaip 300
laiškų.
Už įvairius valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo pažeidimus surašyti 39
nurodymai, paskirta 16 administracinių nuobaudų.
Dalyvauta trijuose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdžiuose (dėl
Vilniaus ir Šalčininkų r. gyvenviečių gatvių pavadinimų lentelių, kuriose vartojamos lietuvių ir
lenkų kalbos).
Už taisyklingiausia kalba 2008 m. išleistas knygas apdovanoti du vaikų knygų
autoriai. Tarptautinės gimtosios kalbos dienos proga už 2008 m. įregistruotus gražius lietuviškus
pavadinimus apdovanoti 5 įmonių vadovai. Surengta diskusija, kurioje aptartos knygų vertimo ir
kalbos normų taikymo problemos, vyko susitikimai su 5 leidyklų redaktoriais ir vadovais.
Dalyvauta Kultūros ministerijos Terminijos komisijos darbe.
Valstybinė kalbos inspekcija bendradarbiavo su Kultūros ministerija, Valstybine
lietuvių kalbos komisija, Lietuvių kalbos institutu, Lietuvių kalbos draugija, Vyriausybės atstovu
Vilniaus apskrityje, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos radijo ir televizijos komisija,
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, LRT Kalbos kultūros skyriumi, Vilniaus mokytojų namais,
Pedagogų profesinės raidos centru, Valstybine ne maisto produktų inspekcija, Lietuvos
komunikacijos agentūrų asociacija, Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga. Su savivaldybių kalbos
tvarkytojais bendradarbiauta įvairiais kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais, jie nuolat
konsultuoti telefonu ir elektroniniu paštu. Surengti du savivaldybių kalbos tvarkytojų seminarai (dėl
administracinių nuobaudų taikymo ir dėl kalbos tvarkytojų patikrintų interneto tinklalapių).

47

Apie savo veiklą Valstybinė kalbos inspekcija informavo visuomenę 2009 m.
sukurtoje naujoje interneto svetainėje http://vki.lrs.lt. Parašyti 7 straipsniai „Respublikos“ priedui
„TV publika“. Parengta ir per Lietuvos radiją transliuota 30 radijo interviu su Inspekcijos
darbuotojais, duoti interviu įvairiems spaudos leidiniams, televizijoms, interneto portalams, JAV
regioninei televizijai. Informacija apie televizijų transliuotos reklamos kalbos klaidas kas mėnesį
buvo pateikiama Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijos interneto svetainėje.
Valstybinė kalbos darbuotojai dalyvavo Nacionalinio diktanto konkurso, Švietimo ir
mokslo ministerijos surengtų lietuvių kalbos olimpiadų vertinimo komisijų darbe, Vilniaus rajono
savivaldybės švietimo įstaigų vadovų konferencijoje, dirbo Lietuvos radijo ir televizijos iniciatyva
surengto taisyklingiausiai kalbančio kandidato į Lietuvos Respublikos prezidentus konkurso
vertintojų grupėje, skaitė pranešimus „Interneto svetainių kalbos trūkumai“ (forume „Internetinė
lietuvių kalba: iššūkiai, galimybės, perspektyvos“), „Valstybinės kalbos reikalavimų taikymas
Lietuvoje nuo 1988 metų“ (Pedagogų profesinės raidos centro seminare Druskininkuose), dalyvavo
Švietimo ir mokslo ministerijos konferencijoje-forume „Mokytojo atsakomybė ir misija mokykloje
ugdant jauną žmogų.
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Ministerijos, Vyriausybės įstaigos, įstaigos prie
ministerijos (kurios vadovas yra Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto asignavimų valdytojas), apskrities
viršininko, kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybei
atskaitingos valstybės institucijos ar įstaigos veiklos
ataskaitos formos
1 priedas
VERTINIMO KRITERIJŲ
(EFEKTO, REZULTATO IR PRODUKTO)
2009 M. SUVESTINĖ

(Skatinti kultūros ir meno kūrėjų kūrybinę veiklą ir jos sklaidą)
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Vertinimo kriterijus
Efekto:
1. Valstybės teatrų ir
koncertinių įstaigų renginių
lankytojų skaičius (tūkst.
žm.)
2. Lietuvos kultūrą užsienyje
pristatančių renginių
lankytojų gausėjimas (proc.)
Rezultato:
1. Valstybės teatrų ir
koncertinių įstaigų parduotų
bilietų skaičius (tūkst.vnt.)
2. Viešai atliktų teatrų
pastatymų ir koncertų
skaičius
3. Sukurtų valstybės paramą
gavusių nacionalinių ir
bendros gamybos filmų
skaičius
4. Tarptautinių festivalių,
kuriuose pristatyti
nacionaliniai ir bendros
gamybos filmai, skaičius
5. Šiuolaikinio meno centro
parduotų bilietų skaičius
(tūkst. vnt.)
6. Finansuota meno projektų
nuo gautų paraiškų (proc.)
7. Paskirta stipendijų nuo
gautų paraiškų (proc.)
8. Atstovaujamų Lietuvos
autorių ir atlikėjų skaičius
9. Vidutinė autoriui tenkanti
autorinio atlyginimo suma
(Lt.)
10. Vidutinė atlikėjui
tenkanti atlyginimo suma
(Lt.)
11. Užsienio šalių, su
kuriomis bendradarbiaujama
kultūros srityje skaičius
Produkto:
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
4. Įgyvendintų naujų
profesionalaus muzikos ir
scenos meno projektų
nebiudžetinėse įstaigose
skaičius.
5. Įgyvendinamų filmų

Vertinimo
kriterijaus kodas

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

E-01-01

605,2

620,7

103

E-01-02

15

15

100

R-01-01-01-01

535,2

512,9

96

R-01-01-01-02

2478

2746

111

R-01-01-02-01

11

10

91

R-01-01-02-02

16

24

150

R-01-01-03-01

15

22,9

153

R-01-01-04-01

25

26,6

106

R-01-01-04-02

43

39,6

92

R-01-01-05-01

5000

6642

133

R-01-01-05-02

2500

3079

123

R-01-01-05-03

800

1074

134

R-01-01-06-01

45

45

100

P-01-01-01-01-01

302

325

108

P-01-01-01-01-02

4,2

5

119

P-01-01-01-01-03

9

9

100

P-01-01-01-01-04

11

11

100
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PASTABA. Kiekvienam strateginiam tikslui ši lentelė pildoma atskirai. Prieš lentelę pagal
institucijos patvirtintą strateginį veiklos planą nurodomas institucijos strateginis tikslas.
Vadovaujantis Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312), 5 priedo lentele „Vertinimo
kriterijų suvestinė“, pateikiama ši informacija: skiltyje „Vertinimo kriterijus“ nurodomas vertinimo
kriterijus, skiltyje „Vertinimo kriterijaus kodas“ – vertinimo kriterijaus kodas. Skiltyje „Metinis
planas“ pateikiama ataskaitiniams metams suplanuota vertinimo kriterijaus reikšmė, skiltyje
„Įvykdyta“ – pasiekta vertinimo kriterijaus reikšmė, skiltyje „Įvykdymas procentais“ – pasiektos ir
suplanuotos vertinimo kriterijų reikšmių santykis procentine išraiška.

Ministerijos, Vyriausybės įstaigos, įstaigos prie
ministerijos (kurios vadovas yra Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto asignavimų valdytojas), apskrities
viršininko, kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybei
atskaitingos valstybės institucijos ar įstaigos veiklos
ataskaitos formos
1 priedas
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VERTINIMO KRITERIJŲ
(EFEKTO, REZULTATO IR PRODUKTO)
2009 M. SUVESTINĖ

(Išsaugoti ir populiarinti Lietuvos kultūros paveldą ir tradicijas, skatinti visuomenę dalyvauti
kultūroje, didinti kultūros ir viešosios informacijos prieinamumą)
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Vertinimo kriterijus
Efekto:
1. Respublikinių muziejų
lankytojų skaičius (tūkst.
žm.)
2. Dalyvių meno mėgėjų
kolektyvuose skaičiaus kaita
(tūkst. žm.)
3. Fizinių ir virtualių
apsilankymų bibliotekose
kaita (proc.)
Rezultato:
1. Valdovų rūmų atstatymo
darbų sąmatos
įgyvendinimas (proc.)
2. Atnaujintų nuolatinių
ekspozicijų respublikiniuose
muziejuose skaičius
3. Parodų skaičius
4. Virtualių parodų skaičius
5. Nacionalinių ir
respublikinių muziejų ir jų
padalinių, atitinkančių
saugumo reikalavimus, dalis
(proc.)
6. Švenčių, atmintinų dienų,
istorinių datų ir nusipelniusių
asmenybių jubiliejų
minėjimuose dalyvavusių
žmonių skaičius (tūkst.)
7. Įgyvendintų lituanistikos
tradicijų ir paveldo
išsaugojimo ir sklaidos
projektų skaičius
8. Vykdytų Lietuvai
reikšmingo užsienyje esančio
kultūros paveldo paieškos,
apskaitos ir tyrimų projektų
skaičius
9. Dalyvių etninės ir regionų
kultūrinės veiklos
projektuose skaičius (tūkst.)
10. Išsaugota gyvųjų
tradicinės kultūros reiškinių
11. Viešųjų bibliotekų
lankytojų skaičius (tūkst.)
12. Virtualių apsilankymų
bibliotekose skaičius (tūkst.)
13. Sukaupta dokumentų
viešosiose bibliotekose
(dokumentų vnt. 1000
gyventojų)
14. Kompiuterizuotų viešųjų
bibliotekų dalis proc.
15. Viešosioms bibliotekoms
nemokamai perduotų
finansuotų grožinės
literatūros ir kitų Lietuvos

Vertinimo
kriterijaus kodas

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

E-02-01

977,5

1047,6

107

E-02-02

64

57

89

E-02-03

1

9

900

R-02-01-01-01

87

84

97

R-02-01-02-01

14

21

150

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

115
41

229
87

199
212

R-02-01-02-04

65

65

100

R-02-01-03-01

60

60

100

R-02-01-04-01

12

11

92

R-02-01-05-01

1

2

200

R-02-02-01-01

30

20

67

R-02-02-01-02

15

15

100

R-02-03-01-01

10600

11018

104

R-02-03-01-02

4000

4807,9

120

R-02-03-01-03

6110

5901,9

96,5

R-02-03-01-04

70

75

107
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R-02-03-02-01

22300

22365

100,2

PASTABA. Kiekvienam strateginiam tikslui ši lentelė pildoma atskirai. Prieš lentelę pagal
institucijos patvirtintą strateginį veiklos planą nurodomas institucijos strateginis tikslas.
Vadovaujantis Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312), 5 priedo lentele „Vertinimo
kriterijų suvestinė“, pateikiama ši informacija: skiltyje „Vertinimo kriterijus“ nurodomas vertinimo
kriterijus, skiltyje „Vertinimo kriterijaus kodas“ – vertinimo kriterijaus kodas. Skiltyje „Metinis
planas“ pateikiama ataskaitiniams metams suplanuota vertinimo kriterijaus reikšmė, skiltyje
„Įvykdyta“ – pasiekta vertinimo kriterijaus reikšmė, skiltyje „Įvykdymas procentais“ – pasiektos ir
suplanuotos vertinimo kriterijų reikšmių santykis procentine išraiška.
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Ministerijos, Vyriausybės įstaigos, įstaigos prie
ministerijos (kurios vadovas yra Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto asignavimų valdytojas), apskrities
viršininko, kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybei
atskaitingos valstybės institucijos ar įstaigos veiklos
ataskaitos formos
1 priedas
VERTINIMO KRITERIJŲ
(EFEKTO, REZULTATO IR PRODUKTO)
2009 M. SUVESTINĖ
(Sudaryti infrastruktūrines ir finansines sąlygas geros kokybės kultūros paslaugų plėtrai, meno ir
kultūros iniciatyvų įvairovės skatinimui)
Vertinimo kriterijus
Efekto:
1. Kultūros srities
investicinių projektų
įgyvendinimas (proc.)
Rezultato:
1. Užbaigtų investicinių
projektų skaičius
2. Kultūros ministerijos
įregistruotų vykdyti sutarčių
skaičius
3. Lietuvos kultūros
darbuotojų tobulinimosi
centre pasitobulinusių
darbuotojų skaičius
4. Finansuota projektų nuo
pateiktų paraiškų (proc.)
5. Pajamų už suteiktas
paslaugas didėjimas per
metus (proc.)
Produkto:
1. Valstybės investicijų
programos projektų skaičius
2. Įjungtų į NAVISION
sistemą įstaigų skaičius
3. Auditų skaičius
4. Vykdomų tarpinstitucinių
programų, kurias
koordinuoja Kultūros
ministerija, skaičius
5. Kultūros srities tyrimų
skaičius

Vertinimo
kriterijaus kodas

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

E-03-01

44,8

44,8

100

R-03-01-01-01

1

1

100

R-03-01-02-01

2065

2887

139

R-03-01-03-01

3500

2871

82

R-03-02-01-01

46

51

110

R-03-481-01-01

17

-10

0

P-03-01-01-01-01

17

17

100

P-03-01-02-01-01

37

37

100

P-03-01-02-01-02

15

15

100

P-03-01-02-01-03

15

17

113

P-03-01-02-01-04

0

0

—
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Vertinimo kriterijus
6. LKDTC surengtų kursų,
seminarų, projektų skaičius
7. Finansuotų projektų
skaičius
8. Planuojama suteikti
mokamų kultūros paslaugų
(tūkst. Lt.)

Vertinimo
kriterijaus kodas

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

P-03-01-03-01-01

95

81

85

P-03-02-01-01-01

980

1171

119

P-03-481-01-0101

21483

24277

113

PASTABA. Kiekvienam strateginiam tikslui ši lentelė pildoma atskirai. Prieš lentelę pagal
institucijos patvirtintą strateginį veiklos planą nurodomas institucijos strateginis tikslas.
Vadovaujantis Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312), 5 priedo lentele „Vertinimo
kriterijų suvestinė“, pateikiama ši informacija: skiltyje „Vertinimo kriterijus“ nurodomas vertinimo
kriterijus, skiltyje „Vertinimo kriterijaus kodas“ – vertinimo kriterijaus kodas. Skiltyje „Metinis
planas“ pateikiama ataskaitiniams metams suplanuota vertinimo kriterijaus reikšmė, skiltyje
„Įvykdyta“ – pasiekta vertinimo kriterijaus reikšmė, skiltyje „Įvykdymas procentais“ – pasiektos ir
suplanuotos vertinimo kriterijų reikšmių santykis procentine išraiška.
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Ministerijos, Vyriausybės įstaigos, įstaigos prie
ministerijos (kurios vadovas yra Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto asignavimų valdytojas), apskrities
viršininko, kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybei
atskaitingos valstybės institucijos ar įstaigos veiklos
ataskaitos formos
2 priedas
2009 M. VYKDYTOMS PROGRAMOMS
PATVIRTINTŲ IR PANAUDOTŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Programa
1. 01 01 Meno kūrybos
plėtra ir sklaida
Lietuvoje ir užsienyje
2. 02 01 Paveldo, istorinės
ir kultūrinės atminties
išsaugojimas
3. 02 02 Kultūros tradicijų
ir
mėgėjų
meninės
veiklos puoselėjimas ir
plėtra
4. 02 03 Visuomenės
informacinis
aprūpinimas ir viešosios
informacijos sklaida
5. 03 01 Lietuvos kultūros
infrastruktūros plėtra ir
kultūros politikos
įgyvendinimo
administravimas
6. 03 02 Kultūros rėmimo
fondas
7. 03 481 Specialioji
kultūros paslaugų
teikimo programa
8. Iš viso

Patvirtinti (įskaitant
patikslinimus) asignavimai,
tūkst. litų

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Panaudojimo
procentas

94846,2

94620,5

99,8

65194

65181,7

100

12542

12520,4

99,8

8016

7995,2

99,7

32633

32559,6

99,8

15520

15517,2

100

33598,7

23386,1

69,6

262350,4

251780,7

96

PASTABA. Nurodomi visų institucijos strateginio veiklos plano programų pavadinimai ir jų
įgyvendinimui ataskaitiniais metais patvirtinti ir panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos). Jeigu per
biudžetinius metus asignavimai programoms buvo tikslinami, nurodoma galutinė patvirtintų
asignavimų suma.
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Ministerijos, Vyriausybės įstaigos, įstaigos prie
ministerijos (kurios vadovas yra Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto asignavimų valdytojas), apskrities
viršininko, kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybei
atskaitingos valstybės institucijos ar įstaigos veiklos
ataskaitos formos
3 priedas
ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ (KURIŲ VADOVAI YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAI)
2009 METAIS VYKDYTOMS PROGRAMOMS PATVIRTINTŲ IR PANAUDOTŲ
ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ
Patvirtinti (įskaitant
patikslinimus)
asignavimai, tūkst. litų

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Panaudojimo
procentas

25781

25781

100

4200

5202

123,8

Iš viso:

29981

30983

103,3

3. Teatro meno pristatymas
(programą vykdė Lietuvos
nacionalinis dramos teatras)

9779

9779

100

2965,2

1831,5

61,8

12744,2

11610,5

91,1

14208

14207,2

100

500

500

Programa
9. 1. Teatro meno pristatymas
žiūrovui
10. (programą vykdė Lietuvos
nacionalinis operos ir
baleto teatras)
2. Specialioji spektakliams
rodyti programa (programą
vykdė Lietuvos nacionalinis
operos ir baleto teatras)

4. Specialioji programa teatro
žiūrovams aptarnauti
(programą vykdė Lietuvos
nacionalinis dramos teatras)
Iš viso:
5. Klasikinės ir šiuolaikinės
muzikos meno sklaida
(programą vykdė koncertinė
įstaiga Lietuvos nacionalinė
filharmonija)
6. Vilniaus festivalis
(programą vykdė koncertinė
įstaiga Lietuvos nacionalinė
filharmonija)
7. Specialioji koncertinės
veiklos programa
(programą vykdė koncertinė
įstaiga Lietuvos nacionalinė

100
2000

1028,7

51,4*
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filharmonija)
Iš viso:
8. Paveldotvarka
(programą vykdė Kultūros
paveldo departamentas prie
Kultūros ministerijos)
9. Kultūros paveldo apskaita
(programą vykdė Kultūros
paveldo departamentas prie
Kultūros ministerijos ir
Kultūros paveldo centras)
10. Kultūros paveldo apsaugos
valstybinis administravimas
(programą vykdė Kultūros
paveldo departamentas prie
Kultūros ministerijos)
11. Lietuvos Respublikos ir
Šventojo Sosto sutarties dėl
bendradarbiavimo švietimo ir
kultūros srityje
(paveldotvarka) įgyvendinimas
(programą vykdė Kultūros
paveldo departamentas prie
Kultūros ministerijos)
12. Jono Pauliaus II piligrimų
kelio kūrimas ir jo objektų
pritaikymas (paveldotvarka)
įgyvendinimas
(programą vykdė Kultūros
paveldo departamentas prie
Kultūros ministerijos)
13. Nekilnojamojo kultūros
paveldo pažinimo sklaida ir
atgaivinimas
(programą vykdė Kultūros
paveldo departamentas prie
Kultūros ministerijos)
14. Specialioji nekilnojamojo
kultūros paveldo tyrimo
paslaugų programa
(programą vykdė Kultūros
paveldo departamentas prie
Kultūros ministerijos)
Iš viso:

16708

15735,9

94,2

13803

13803

100

2923

2917,5

99,8

7096

6905,7

97,3

7184

7184

100

1437

1437

100

1450

1421,1

98

5

31,2

624

33898

33699,5

99,4
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15. Vertybių kaupimas,
saugojimas, tyrimas ir
populiarinimas
(programą vykdė nacionalinis
muziejus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų
rūmai)

7836

6567,3

83,8

100

0

0

7936

6567,3

82,7

18044

17558,2

97,3

18. Lietuvos Respublikos
bibliotekų integralios
informacijos sistemos LIBIS
kūrimas
(programą vykdė Nacionalinė
M. Mažvydo biblioteka)

1086

1066,9

98,2

19. Specialioji informacinių
paslaugų teikimo programa
(programą vykdė Nacionalinė
M. Mažvydo biblioteka)

460

395,9

86

19590

19021

97

2421

2343,4

96,8

16,6

12,6

75,9

2437,6

2356

96,6

8974

8974

100

16. Specialioji Rūmų ir jų
rinkinių populiarinimo
programa
(programą vykdė nacionalinis
muziejus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų
rūmai)
Iš viso:
17. Visuomenės informacinis
aprūpinimas
(programą vykdė Nacionalinė
M. Mažvydo biblioteka)

Iš viso:
20. Spaudinių leidyba,
kaupimas, tvarkymas,
saugojimas, naudojimas,
skaitytojų aptarnavimas
(programą vykdė Lietuvos
aklųjų biblioteka)
21. Specialioji informacinės ir
materialinės bazės stiprinimo
programa
(programą vykdė Lietuvos
aklųjų biblioteka)
Iš viso:
22. Muziejaus rinkinių
kaupimas, saugojimas,
populiarinimas
(programą vykdė Lietuvos
nacionalinis muziejus)
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23. Specialioji muziejaus
rinkinių kaupimo programa
(programą vykdė Lietuvos
nacionalinis muziejus)
Iš viso:
24. Kaupti, saugoti, tirti ir
populiarinti nacionalines dailės
ir kitas kultūros vertybes
(programą vykdė Lietuvos
dailės muziejus)
25. Specialioji muziejaus
ekspozicijų ir saugyklų
apsaugos, techninio
aprūpinimo ir priežiūros
programa
(programą vykdė Lietuvos
dailės muziejus)

709

709

100

9683

9683

100

24866

20411,4

82

1363,6

1271,7

93,3

Iš viso:

26229,6

21683,1

82,6

26. Meno ir kultūros vertybių
saugojimas, kaupimas ir
populiarinimas
(programą vykdė Nacionalinis
M. K. Čiurlionio dailės
muziejus)

5447,9

5573,4

102,3

27. Specialioji muziejaus bazės
stiprinimo programa
(programą vykdė Nacionalinis
M. K. Čiurlionio dailės
muziejus)

364,8

298,3

81,7

Iš viso:

5812,7

5871,7

101

28. Valstybinės kalbos
vartojimo ir taisyklingumo
kontrolė
(programą vykdė Valstybinė
kalbos inspekcija)

566

566

100

Iš viso:

566

566

100

*nes nesurinktos planuotos pajamos (planuota 2000 tūkst. Lt., o gauta 1314,6 tūkst. Lt.)

PASTABA. Nurodomi įstaigų prie ministerijų (kurių vadovai yra Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto asignavimų valdytojai) strateginių veiklos planų programų pavadinimai, taip pat
jų įgyvendinimui praėjusiais metais patvirtinti ir panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos). Jeigu per
biudžetinius metus asignavimai programoms buvo tikslinami, nurodoma galutinė patvirtintų
asignavimų suma.
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