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LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS 2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
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PROGRAMA (01-02) „MENO KŪRYBOS PLĖTRA IR SKLAIDA LIETUVOJE IR UŽSIENYJE, AUTORIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ APSAUGA, KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ PLĖTRA"
01-02-01

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

01-02-01-01

61556,0
23500,0

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

I-IV

UŽDAVINYS. Siekti profesionalaus scenos meno kūrybinių programų ir projektų įvairovės
Teatrų ir koncertinių įstaigų spektaklių ir
koncertų Lietuvoje skaičius (vienetai) P01-02-01-01-01
Teatrų ir koncertinių įstaigų spektaklių ir
koncertų užsienyje skaičius (vienetai) P01-02-01-01-02

61556,0
3000,0

75,0

01-02-01-01-01 Priemonė. Įgyvendinti
valstybės teatrų ir
koncertinių įstaigų
kūrybinės veiklos
programas
Vykdyti valstybės teatrų ir
koncertinių įstaigų veiklos
priežiūrą, stebėseną ir analizę

Patikrintų ir išanalizuotų metinę veiklą
reglamentuojančių dokumentų skaičius

40,0

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

I-IV

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

I-IV

I

61256,0

01-02-01-01-02 Priemonė. Kompensuoti
nebiudžetinių teatrų salių
nuomos išlaidas
01-02-02

Tobulinti valstybės teatrų ir
koncertinių įstaigų valdymo ir
finansavimo modelį

Parengtų dokumentų dėl valstybės teatrų
ir koncertinių įstaigų valdymo ir
finansavimo pertvarkymo skaičius

1,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vedėja Elena Vilkienė,
vyriausioji specialistė Irena Didžiulienė

I-IV

Rengti teisės aktų,
reglamentuojančių valstybės
teatrų ir koncertinių įstaigų
veiklą, projektus

Parengtų teisės aktų projektų skaičius

2,0

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

I-IV

Dalyvauti Teatrų ir koncertinių Posėdžių skaičius
įstaigų tarybos, Meno tarybų ir
Atestacinių komisijų posėdžiuose

25,0

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

I-IV

Organizuoti konsultacijas su
Konsultacijų skaičius
teatro ir koncertinių įstaigų
bendruomene valstybės politikos
profesionalaus scenos meno
srityje klausimais

15,0

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

I-IV

Organizuoti nebiudžetinių teatrų Kompensuotų salių nuomos projektų
salių nuomos kompensavimo
skaičius
projektų konkursą, skirti dalinį
kompensavimą projektams

35,0

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

I-IV

TIKSLAS. Skatinti profesionalųjį kino meną ir jo sklaidą

10443,0
Tarptautinių renginių, kuriuose pristatyti
nacionaliniai ir bendros gamybos filmai,
skaičius (vienetai) R-01-02-02-01

01-02-02-01

22,0

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

I-IV

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

10443,0

01-02-02-01-01 Priemonė. Užtikrinti
Lietuvos kino centro prie
Kultūros ministerijos veiklą

Vykdyti Lietuvos kino centro
veiklos priežiūrą, stebėseną ir
analizę

300,0

Patikrintų ir išanalizuotų metinę
Lietuvos kino centro veiklą
reglamentuojančių dokumentų skaičius

2,0

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

I-IV

I-IV

1227,0

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

10,0

Parengti teisės aktus,
įtvirtinančius kino srities ir
akademinės visuomenės
atstovams galimybę dalyvauti
formuojant valstybės politiką
kino srityje

Parengtų teisės aktų projektų skaičius

2,0

Parengti teisės aktus,
įpareigojančius Lietuvos kino
centrą atstovauti Lietuvai
Europos Tarybos
audiovizualiniame fonde
Eurimages
Parengti valstybinio finansavimo
skyrimo kino projektams
taisykles
Suderinti su Europos Komisija
Lietuvos finansinės paramos
schemą

Parengtų teisės aktų projektų skaičius

Parengti teisės aktą, įtvirtinantį
lankstesnę filmų indeksavimo
pagal žiūrovų amžiaus cenzą,
sistemą

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

01-02-02-01-03 Priemonė. Vykdyti kino
sklaidą ir edukaciją
Lietuvoje bei užsienyje
01-02-02-01-04 Priemonė. Formuoti
nacionalinę filmoteką

01-02-03

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

I-IV

2,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vedėja Elena Vilkienė

I-II

Parengtų teisės aktų projektų skaičius

2,0

I-IV

Suderinta su Europos Komisija Lietuvos
finansinės paramos schema

1,0

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

Parengtas teisės akto projektas

1,0

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

17,0

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

I-IV

400,0

IV

260,0

Iš Rusijos Federacijos Gosfilmfond'o
įsigytų lietuviškų vaidybinių filmų
laikmenų skaičius (vienetai) P-01-02-0201-03
TIKSLAS. Skatinti kultūros ir meno kūrėjų kūrybinę raišką ir jos pristatymą visuomenei
Šiuolaikinio meno centro lankytojų
skaičius per metus (tūkst. žm.) R-01-0203-01

01-02-03-01

UŽDAVINYS. Sudaryti palankias sąlygas meninei kūrybai ir kultūros įvairovės sklaidai

6,0

8556,0

I-III

7935,0
20,0

Šiuolaikinis meno centras; koordinatorius Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Janina
Krušinskaitė

I-IV

7935,0

Veiklos prioritetų kriterijus
VP-02

01-02-03-01-01 Priemonė. Skirti kultūros ir Rinkti kandidatų siūlymus, juos
svarstyti, organizuoti kultūros ir
meno kūrėjams
Nacionalines, Vyriausybės, meno kūrėjų apdovanojimus
Kultūros ministerijos
premijas ir garbės ženklus

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

46,0

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

Parengtų teisės aktų projektų skaičius

3,0

Rinkti ir svarstyti prašymus dėl
meno kūrėjo statuso suteikimo

Asmenų, kuriems skirtas meno kūrėjo
statusas, skaičius per metus

180,0

Rinkti ir svarstyti prašymus dėl
kūrybinės prastovos išmokos
skyrimo
Skirti teatrų ir koncertinių įstaigų
kūrybiniams darbuotojams
kompensacines išmokas

Skirtų kūrybinės prastovos išmokų per
metus skaičius

45,0

Skirtų kompensacinių išmokų per metus
skaičius

14,0

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

Meno kūrėjų už kuriuos mokamos
valstybinio socialinio draudimo ir
privalomojo sveikatos draudimo įmokos
(vidutinis skaičius per mėnesį)

1290,0

01-02-03-01-03 Priemonė. Vykdyti meno
kūrėjų socialinės apsaugos
programą, skirti
kompensacines išmokas
kūrybiniams darbuotojams

01-02-03-01-04 Priemonė. Užtikrinti
Šiuolaikinio meno centro
kūrybinės veiklos
programos įgyvendinimą

Dalyvių skaičius

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

200,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausiosios specialistės Janina
Krušinskaitė, Irena Didžiulienė, Rasida
Žygienė, Istorinės - kultūrinės atminties
įprasminimo skyriaus vedėja Ona Šaltytė,
vyriausioji specialistė Vilija
Vyšniauskienė, Kultūros politikos
departamento Informacinės visuomenės
plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
Vilija Motiekienė
Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus patarėjas Jurgis Giedrys ir
vyriausioji specialistė Janina Krušinskaitė
Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Janina
Krušinskaitė

4,0

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

I-IV

1621,0

I-IV

I-II

II-IV

15,0

I-IV

4106,0

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Irena
Didžiulienė
Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus patarėjas Jurgis Giedrys
Šiuolaikinis meno centras; koordinatorius Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Janina
Krušinskaitė

2193,0

01-02-03-01-04 Priemonė. Užtikrinti
Šiuolaikinio meno centro
kūrybinės veiklos
programos įgyvendinimą
Vykdyti Šiuolaikinio meno
centro veiklos priežiūrą,
stebėseną ir analizę

01-02-04

01-02-04-01

Patikrintų ir išanalizuotų metinę
Šiuolaikinio meno centro veiklą
reglamentuojančių dokumentų skaičius

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Janina
Krušinskaitė
TIKSLAS. Užtikrinti autorių teisių ir gretutinių teisių aukšto lygio apsaugą, didinti Lietuvos kūrėjų intelektinį kapitalą ir juo pagrįstą kūrybinių industrijų konkurencingumą
2,0

Lietuvos autorių ir atlikėjų, kurių teisės
kolektyviniu būdu įgyvendinamos
Lietuvoje, skaičius (vienetai) R-01-0204-01
Vidutinė Lietuvos autoriui teksianti
autorinio atlyginimo suma (tenkanti per
metus) (litai) R-01-02-04-02

7500,0

Vidutinė Lietuvos atlikėjui bei
fonogramų gamintojui teksianti
atlyginimo suma (litai) R-01-02-04-03

1400,0

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

I-IV

2800,0

UŽDAVINYS. Kultūros politikoje deramą dėmesį skirti intelektinei nuosavybei, užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos pasirašytų tarptautinių sutarčių
reikalavimus atitinkančią autorių teisių ir gretutinių teisių aukšto lygio apsaugą
Seminarų, konferencijų, diskusijų
intelektinės nuosavybės temomis
skaičius (vienetai) P-01-02-04-01-01
Autorių, gaunančių autorinį atlyginimą
už knygų panaudą bibliotekose, skaičius
(vienetai) P-01-02-04-01-02

01-02-04-01-01 Priemonė. Dalyvauti
įgyvendinant tarptautines
intelektinės nuosavybės
konvencijas

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

733,0

4,0

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

I-IV

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

II-IV

603,0

1050,0

Dalyvauti Pasaulinės intelektinės
nuosavybės organizacijos
(PINO) Nuolatinio autorių teisių
ir gretutinių teisių komiteto
sesijose
Bendradarbiaujant su PINO
organizuoti konferenciją, skirtą
audiovizualinių kūrinių autorių ir
atlikėjų teisių apsaugai

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

3,0

Bendradarbiaujant su PINO organizuota
konferencija Vilniuje

1,0

Valstybės biudžeto lėšų
panaudojimo sutarties su
LATGA-A dėl autorinio
atlyginimo už knygų ir kitų
leidinių panaudą bibliotekose
paskirstymo ir išmokėjimo
autoriams sudarymas

Sudarytų sutarčių skaičius

1,0

15,0

IV

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

II

588,0

vyriausioji specialistė Simona
Martinavičiūtė

autoriams už knygų ir kitų
leidinių panaudą
bibliotekose

Parengti Vyriausybes nutarimo
projektą dėl kompensacinio
atlyginimo už kūrinių panaudą
bibliotekose mokėjimo tvarkos
tobulinimo
Informacijos apie paskirstytą ir
išmokėtą autorinį atlyginimą už
knygų panaudą už 2014 metus
parengimas ir viešas paskelbimas

01-02-04-02

1,0

III

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

1,0

IV

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

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

01-02-04-02-02 Priemonė. Parengti teisės
aktų, reglamentuojančių
nenustatytų autorių teisių
kūrinių naudojimo sąlygas,
ir sukurti vieningą
nenustatytų autorių teisių
kūrinių duomenų bazę
01-02-05

Parengtų Vyriausybės nutarimų projektų
skaičius

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

Administruojamų autorių teisių gynimo,
teisėtos kūrinio prieigos skatinimo,
kūrinių duomenų bazių kūrimo
palaikymo projektų skaičius (vienetai) P01-02-04-02-01

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

II-IV

Organizuoti Kūrybinės veiklos, Atliktas programos projektų
autorių teisių ir gretutinių teisių įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo
apsaugos programos projektų
efektyvumo tyrimas
įgyvendinimo ir lėšų
panaudojimo efektyvumo tyrimą

1,0

Parengti teisės aktus,
užtikrinančius nenustatytų
autorių teisių kūrinių naudojimo
sąlygas
Suderinti ir įdiegti vieningą
nenustatytų autorių teisių kūrinių
duomenų bazę

Parengtų teisės aktų projektų skaičius

2,0

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

III-IV

Suderinta ir įdiegta vieninga nenustatytų
autorių teisių kūrinių duomenų bazė
(vienetai) P-01-02-04-02-02

1,0

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

IV

100,0

4991,0
40,0

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

I-IV

UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas ilgalaikei Lietuvos kultūros sklaidai užsienyje
Surengtų tarptautinių seminarų ir
konferencijų skaičius (vienetai) P-01-0205-01-01

30,0

IV

TIKSLAS. Skleisti Lietuvos kultūrą užsienyje, plėsti Lietuvos kultūros erdvę
Kultūros atašė ir Tarptautinių kultūros
programų centro surengtų kultūros ir
meno pristatymų užsienyje žiūrovų
skaičius (tūkst. žm.) R-01-02-05-01

01-02-05-01

10,0

130,0

4941,0
19,0

Kultūros atašė ir Tarptautinių kultūros
programų centras; koordinatorius Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė

I-IV

Surengtų tarptautinių seminarų ir
konferencijų dalyvių skaičius (vienetai)
P-01-02-05-01-02

1000,0

Tarptautinių UNESCO ir kitų šalių
nacionalinių UNESCO komisijų
organizuotų renginių, kuriuose dalyvavo
Lietuvos atstovai, skaičius (vienetai) P01-02-05-01-03

8,0

Kultūros atašė ir Tarptautinių kultūros
programų centras; koordinatorius Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė
Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos sekretoriatas; koordinatorius Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė
Kultūros atašė ir Tarptautinių kultūros
programų centras, Lietuvos nacionalinės
UNESCO komisijos sekretoriatas;
koordinatorius - Strateginio planavimo ir
kontrolės departamento Tarptautinių ryšių
ir Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė

01-02-05-01-01 Priemonė. Užtikrinti
dalyvavimą tarptautiniuose
forumuose, organizacijose ir
programose, kultūros atašė
užsienyje tinklo veiklą,
kultūros projektų užsienyje
sklaidą
Užtikrinti tarpvyriausybinių ir
Tarptautinių kultūrinio
tarpžinybinių bendradarbiavimo bendradarbiavimo sutarčių ir programų
sutarčių, bendrų veiklos
skaičius (vienetai)
programų derinimą, pasirašymą
ir įgyvendinimą

3,0

I-IV

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

Organizuoti vizitus ir
komandiruotes

Vizitų ir komandiruočių skaičius

100,0

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

Užtikrinti Kultūros atašė tinklo
užsienyje veiklą

Kultūros atašė dirbančių užsienio šalyse
skaičius

13,0

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

Užtikrinti Kultūros atašė tinklo
užsienyje organizuojamų
projektų dalinį finansavimą ir
koordinavimą
Vykdyti Kultūros atašė tinklo
užsienyje, BĮ Tarptautinių
kultūros programų centras ir
Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos sekretoriato veiklos
stebėseną

Kultūros atašė ir Tarptautinių kultūros
programų centro įgyvendintų kultūros ir
meno projektų užsienyje skaičius
(vienetai) P-01-02-05-01-05
Išanalizuotų veiklos planų ir ataskaitų
skaičius

230,0

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

26,0

I-IV

II-IV

4934,0

Užtikrinti Lietuvos dalyvavimą
tarptautiniuose
bendradarbiavimo tinkluose

Tinklų skaičius

01-02-05-01-02 Priemonė. Atnaujinti
Užtikrinti duomenų atnaujinimą Duomenų atnaujinimas programoje
programoje „Kultūros politikos „Kultūros politikos kompendiumas“
Lietuvos dalyvavimą
kompendiumas“
(kartai per metus) P-01-02-05-01-04
Europos Tarybos
programoje „Kultūros
politikos kompendiumas“
01-02-05-02
UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas bendradarbiavimui su išeivijos menininkais ir kultūros veikėjais
01-02-05-02-01 Priemonė. Skleisti
„Globalios Lietuvos“ idėją
kultūros srityje

01-02-05-02-02 Priemonė. Skatinti bendras
Lietuvos ir užsienio lietuvių
kūrėjų kultūros iniciatyvas,
projektus
01-02-05-02-03 Priemonė. Rengti ir
nemokamai skleisti
užsienyje informacinę
medžiagą apie Lietuvos
kultūrą užsienio kalbomis

Užtikrinti "Globalios Lietuvos"
idėjos sklaidos finansavimą ir
koordinavimą

Užtikrinti bendrų Lietuvos ir
užsienio lietuvių kūrėjų kultūros
projektų finansavimą ir
koordinavimą
Užtikrinti informacinės
medžiagos apie Lietuvos kultūrą
anglų kalba parengimo
finansavimą ir koordinavimą

8,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vyriausioji
specialistė Ina Kniurienė

1,0

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

IV

7,0

50,0

„Globalios Lietuvos“ sampratai įtvirtinti
ir idėjai populiarinti skirtų kultūros
renginių skaičius (vienetai) P-01-02-0502-01

2,0

Kultūros renginių, skirtų "Globalios
Lietuvos" sampratai įtvirtinti ir idėjai
populiarinti, dalyvių skaičius (asmenys)
P-01-02-05-02-02

150,0

Įgyvendintų bendrų Lietuvos ir užsienio
lietuvių kūrėjų kultūros projektų skaičius
(vienetai) P-01-02-05-02-03

2,0

Išleistos ir nemokamai per užsienio
lietuvių organizacijas išplatintos
informacinės medžiagos apie Lietuvos
kultūrą tiražas (egzemplioriais)
(vienetai) P-01-02-05-02-04

I-IV

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vyriausioji
specialistė Živilė Plyčiuraitytė Plyčiūtė

I-IV

10,0

Globalios Lietuvos
tarpinstitucinio veiklos
plano priemonė ir kriterijus

1500,0

II-III

15,0

Globalios Lietuvos
tarpinstitucinio veiklos
plano priemonė ir kriterijus

25,0

Globalios Lietuvos
tarpinstitucinio veiklos
plano priemonė ir kriterijus

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

02-04-01-01

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

36881,0

Gyventojų nuomonė apie kultūros
paveldo apsaugos paslaugų kokybės
pokyčius (gyventojai, manantys, kad
paslaugų kokybė gerėja) (procentais) R02-04-01-01

-*

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

II

Įgyvendinti nekilnojamojo kultūros
paveldo tvarkybos projektai (vienetai) R02-04-01-02

8,0

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

I-IV

UŽDAVINYS. Tobulinti kultūros paveldo apsaugos teisinį reglamentavimą

Globalios Lietuvos
tarpinstitucinio veiklos
plano priemonė ir kriterijus

30,0

02-04-01-01-01 Priemonė. Dalyvauti
rengiant ir įgyvendinant
UNESCO konvencijas bei
Europos Sąjungos teisės
aktus ir programas

Dalyvauti UNESCO nelegaliai
išvežtų kultūros vertybių
sugrąžinimo komiteto
posėdžiuose, UNESCO kultūros
vertybių apsaugos ginkluotų
konfliktų metu komiteto
posėdžiuose, UNESCO
Generalinėje asamblėjoje,
Europos Komisijos ekspertų
pasitarimuose dėl Europos
paveldo ženklo (EHL), Europos
Komisijos kultūros objektų
eksporto komiteto posėdžiuose
Koordinuoti komisijų - Dvišalės
nuolatinės sutarties su Šv. Sostu
įgyvendinimo; Vilniaus istorinio
centro, įrašyto į UNESCO
pasaulio paveldo sąrašą,
išskirtinės visuotinės vertės
išsaugojimo ir tausojamo
naudojimo priežiūros; Žemaičių
krikšto ir Žemaičių vyskupystės
įsteigimo 600 metų jubiliejaus
minėjimo 2009-2017 metų
programos priežiūros; Europos
paveldo ženklo paveldo vietų
Lietuvoje atrankos - darbą

Dalyvauta UNESCO ir Europos
Komisijos specializuotų komitetų
posėdžiuose, svarstant Lietuvoje
ratifikuotų UNESCO konvencijų ir
Europos Sąjungos teisės aktų
įgyvendinimą (vienetai) P-02-04-01-0101

5,0

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

Surengtų komisijų posėdžių skaičius

6,0

Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vedėja Irma Grigaitienė, vyriausioji
specialistė Jurgita Matuizienė

12,0

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

Dalyvauti darbo grupių darbe:
Darbo grupių, kurių darbo posėdžiuose
naujos redakcijos Nekilnojamojo dalyvauta vertinant projektus ir (ar)
kultūros paveldo apsaugos
teikiant pasiūlymus, skaičius
įstatymo projektui parengti;
Kultūros paveldo objektų
aktualizavimo 2014-2020 m.
programos rengimo; EEE
finansinių mechanizmų paramai
gauti paraiškų atrankos; ES SF
paramos projektų aprašymų
vertinimo; KPEPIS priežiūros
komiteto, Kultūros vertybių
registro ir Nekilnojamojo turto
registro tarpusavio bendrų
veiklų; Ūkio subjektų priežiūrą
atliekančių institucijų veiklos
konsolidavimo ir kt.

I-IV

30,0

Rengti poįstatyminių teisės aktų Parengtų teisės aktų projektų skaičius
projektus, reikalingus pakeistų
Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos ir Lietuvos Respublikos
kilnojamųjų kultūros vertybių
apsaugos įstatymų įgyvendinimui
Vertinti investicinių projektų
aprašymus (ES SF paramos
valstybinis planavimas)

02-04-01-02

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

Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vedėja Irma Grigaitienė, vyriausieji
specialistai Mindaugas Žolynas, Jurgita
Matuizienė
UŽDAVINYS. Siekti apskaityti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir kilnojamąsias kultūros vertybes

02-04-01-02-01 Priemonė.
Įgyvendinti Paveldotvarkos
programą
02-04-01-02-02 Priemonė.
Administruoti kultūros
paveldo apsaugos priežiūrą
ir kontrolę
02-04-01-02-03 Priemonė.
Vykdyti Lietuvos
Respublikos ir Šventojo
Sosto sutarties dėl
bendradarbiavimo švietimo
ir kultūros srityje
(paveldotvarka) programą

Įvertintų projektų aprašymų skaičius

8,0

Tvarkomi kultūros paveldo objektai ar jų
dalys (vienetai) P-02-04-01-02-01

180,00

15,0

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

23019,0
I-IV

5740,0

7807,0

Tvarkomi Lietuvos Katalikų bažnyčios
nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros
paveldo objektai ar jų dalys (vienetai) P02-04-01-02-02

16,0

3000,0

02-04-01-02-04 Priemonė.
Vykdyti Jono Pauliaus II
piligrimų kelio kūrimo ir jo
objektų pritaikymo
(paveldotvarka) piligrimų ir
turizmo reikmėms programą

Tvarkomi į Jono Pauliaus II piligrimų
kelio programą įtraukti objektai ar jų
dalys (vienetai) P-02-04-01-02-03

3,0

1700,0

02-04-01-02-05 Priemonė. Tirti bei kaupti
duomenis apie kultūros
paveldą
02-04-01-02-06 Priemonė.
Parengti duomenis
nekilnojamųjų kultūros
vertybių atskleidimui

Kultūros paveldo objektų, kurių
duomenys įregistruoti Kultūros vertybių
registre, skaičius (vienetai) P-02-04-0102-04

2450,0

2218,0

130,0

02-04-01-02-07 Priemonė.
Dalyvauti tarptautinių
organizacijų ir Baltijos
jūros regiono šalių
programose ir projektuose
bei tarpvalstybiniame
bendradarbiavime kultūros
paveldo apsaugos srityje

Dalyvavimas valstybės ir savivaldybių
institucijų, Europos Tarybos, Europos
Komisijos ir kitose programose bei
renginiuose, Europos paveldo dienų
renginių organizavimas; dalyvavimas
specializuotų darbo grupių veikloje
(renginių skaičius) (vienetai) P-02-04-0102-05

10,0

150,0

02-04-01-02-08 Priemonė.
Užtikrinti visuomenei
galimybę pažinti ir saugoti
kultūros paveldą

Iš dalies finansuotų projektų, skirtų
deramai informacijos apie paveldą
sklaidai užtikrinti, skaičius (vienetai) P02-04-01-02-06

20,0

434,0

02-04-01-02-09 Priemonė.
Vykdyti Žemaičių krikšto ir
Žemaičių vyskupystės
įsteigimo 600 metų
jubiliejaus minėjimo
2009–2017 metų programą

Tvarkomi į Žemaičių krikšto ir Žemaičių
vyskupystės įsteigimo 600 metų
jubiliejaus minėjimo 2009-2017
programą įtraukti objektai ar jų dalys
(vienetai) P-02-04-01-02-07

3,0

1840,0

02-04-01-03

UŽDAVINYS. Siekti išsaugoti kultūros paveldą, esantį Kultūros ministerijai pavaldžių institucijų prižiūrimose saugomose teritorijose ir etnografiniuose kaimuose

02-04-01-03-01 Priemonė. Vykdyti viešojo
administravimo funkcijas
saugomose teritorijose ir
atlikti saugomų teritorijų
tyrimus bei stebėseną,
tvarkybą bei pažinimo
Koordinuoti Saugomų vietovių
direkcijų veiklą, stebėti ir
analizuoti veiklos rezultatus
Pagal kompetenciją koordinuoti
saugomų teritorijų apsaugą ir
teritorijų planavimą, rengiant tam
reikalingus teisės aktus

Patikrintų ir išanalizuotų Saugomų
vietovių direkcijų metinę veiklą
reglamentuojančių dokumentų skaičius

2,0

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

1,0

Parengtų teisės aktų projektų skaičius

2,0

Saugomų vietovių direkcijos;
koordinatorius - Kultūros politikos
departamento Saugomų teritorijų ir
paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis
specialistas Gintaras Džiovėnas
Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vyriausiasis specialistas Gintaras
Džiovėnas

13832,0
I-IV

3293,0

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

02-04-01-03-02 Priemonė. EEE ir
Norvegijos mechanizmų
įgyvendinimas kultūros
srityje

Dalyvauti darbo grupės,
rengiančios Lietuvos
Respublikos saugomų teritorijų
įstatymo pakeitimo projektą;
dalyvauti darbo grupės,
problemoms, susijusioms su
teismų sprendimų dėl statybų
Kuršių nerijos nacionaliniame
parke įgyvendinimu ir žalos
atlyginimu, spręsti ir Trakų
istorinio nacionalinio parko
teritorijų planavimo dokumentų
rengimo klausimams nagrinėti;
dalyvauti darbo grupės, skirtos
parengti Kuršių nerijos, įrašytos į
UNESCO Pasaulio paveldo
sąrašą, apsaugos strateginius
dokumentus, darbe; dalyvauti
Trakų Vokės dvaro ansamblio
pritaikymo ir administravimo
modelio parengimo darbo grupės
darbe bei Trakų istorinio
nacionalinio parko ir Vilniaus
pilių valstybinio kultūrinio
rezervato tarybose
Parengti gaires pareiškėjams
bendrai Lietuvos Respublikos ir
2009-2014 m. EEE finansinio
mechanizmo paramai gauti pagal
programą "Europos kultūros
paveldo kultūros ir menų
įvairovės skatinimas"(LT07)

Darbo grupių, kurių veikloje dalyvauta,
skaičius

6,0

Parengti teisės aktai, užtikrinantys
Europos Ekonominės Erdvės finansinio
mechanizmo įgyvendinimą (vienetai)

1,0

Svarstyti paraiškas pateiktas
Svarstytų paraiškų skaičius
programos LT07 dvišalio fondo
priemonės "a" finansavimui gauti

30,0

Skelbti kvietimą teikti paraiškas Sudarytų sutarčių skaičius
projektams finansuoti pagal
programą LT07, svarstyti gautas
paraiškas ir skirti finansavimą,
tikrinti veiklos vykdytojų
ataskaitas

13,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento vyriausioji specialistė (EEE
finansinio mechanizmo programų vadovė)
Dalia Stabrauskaitė, Regionų kultūros
skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga
Lisevičiūtė, Profesionalaus meno skyriaus
vyriausioji specialistė Irena Didžiulienė,
programų teisininkė Alesia Rynkevič

I-II

II-IV

10479,0

Svarstyti paraiškas pateiktas
projektų finansavimui gauti
pagal programą "Kultūros ir
gamtos paveldo išsaugojimas ir
atgaivinimas" (LT06), skirti
finansavimą atrinktiems
projektams, sudaryti sutartis su
projektų vykdytojais, stebėti
veiklos rezultatus, tikrinti
projektų vykdytojų ataskaitas

02-04-01-03-03 Priemonė. Atlikti Panerių
memorialo kompleksiniam
sutvarkymui reikalingus
pasirengimo darbus

Sudarytų sutarčių skaičius

15,0

Sudaryti sutartis su atrinktų
Sudarytų sutarčių skaičius
LT07 dvišalio fondo priemonės
"a" paraiškų veiklų vykdytojais,
tikrinti veiklos vykdytojų
ataskaitas

8,0

Surengti Programų LT06 ir LT07 Posėdžių skaičius
Bendradarbiavimo komitetų
posėdžius Programomis
susijusiems klausimams aptarti

4,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento vyriausioji specialistė (EEE
finansinio mechanizmo programų vadovė)
Dalia Stabrauskaitė, Regionų kultūros
skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga
Lisevičiūtė, Profesionalaus meno skyriaus
vyriausioji specialistė Irena Didžiulienė,
Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vedėja Irma Grigaitienė

Užtikrinti efektyvų programų
viešinimą bei pareiškėjų
konsultavimą (internetu,
telefonu, mokomųjų seminarų
metu, leidžiant reklaminę
medžiagą)

1,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento vyriausioji specialistė (EEE
finansinio mechanizmo programų vadovė)
Dalia Stabrauskaitė

Surengtas mokomasis seminaras
bendradarbiaujant su Centrine projektų
valdymo agentūra

Kultūros viceministras Romas Jarockis,
kultūros ministro patarėja Dalia
Vencevičienė, Strateginio planavimo ir
kontrolės departamento direktorė Eglė
Saudargaitė, Strateginio planavimo ir
kontrolės departamento vyriausioji
specialistė (EEE finansinio mechanizmo
programų vadovė) Dalia Stabrauskaitė,
Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vedėja Irma Grigaitienė, Buhalterinės
apskaitos ir atskaitomybės skyriaus
vyriausioji specialistė Laura
Unikauskienė, programų teisininkė Alesia
Rynkevič
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento vyriausioji specialistė (EEE
finansinio mechanizmo programų vadovė)
Dalia Stabrauskaitė, Buhalterinės
apskaitos ir atskaitomybės skyriaus
vyriausioji specialistė Laura Unikauskienė

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų
muziejus; koordinatorius - Kultūros
politikos departamento direktoriaus
pavaduotojas Vytautas Aleksiejūnas

I-IV

II-IV

I-IV

60,0

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

memorialo kompleksiniam
sutvarkymui reikalingus
pasirengimo darbus

Dalyvauti Panerių memorialo
Surengtas Panerių memorialo
kompleksinio sutvarkymo (idėjos kompleksinio sutvarkymo idėjos
ir vizualizacijos projektinių
konkursas
pasiūlymų paslaugų pirkimo)
konkurso organizavime
02-04-02

02-04-02-01

1,0

Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
vedėja Irma Grigaitienė, vyriausioji
specialistė Jurgita Matuizienė, Bendrųjų
reikalų skyrius vedėjas Nerijus
Baranauskas

Respublikiniuose muziejuose saugomų
eksponatų skaičiaus augimas iš viso,
lyginant su 2012 m. (procentai) R-02-0402-01

5,1

Respublikiniuose muziejuose
suskaitmenintų muziejinių vertybių
skaičiaus augimas per ataskaitinius
metus, lyginant su 2012 metais
(procentai) R-02-04-02-02

3,6

Kultūros politikos departamento
direktoriaus pavaduotojas Vytautas
Aleksiejūnas, Kultūros politikos
departamento Informacinės visuomenės
plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės
Jolanta Kaznauskaitė, Vaiva Lankelienė

TIKSLAS. Išsaugoti ir populiarinti muziejuose saugojamas kultūros paveldo vertybes

34819,0
I-IV

UŽDAVINYS. Užtikrinti muziejų veiklą

34819,0
Respublikiniuose muziejuose surengtų
laikinų parodų skaičius per ataskaitinius
metus (vienetai) P-02-04-02-01-01
Respublikinių muziejų surengtų virtualių
parodų skaičius per ataskaitinius metus
(vienetai) P-02-04-02-01-02
Respublikiniuose muziejuose
restauruotų/konservuotų eksponatų
skaičius per ataskaitinius metus (tūkst.
vnt.) P-02-04-02-01-03

110,0

95,0

I-IV

Respublikiniai muziejai; koordinatoriai Kultūros politikos departamento
direktoriaus pavaduotojas Vytautas
Aleksiejūnas, Kultūros politikos
departamento Informacinės visuomenės
plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės
Jolanta Kaznauskaitė ir Vaiva Lankelienė

I-IV

2,8

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

Vykdyti kilnojamųjų kultūros
vertybių restauratorių atestaciją

Kultūros politikos departamento
direktoriaus pavaduotojas Vytautas
Aleksiejūnas, Kultūros politikos
departamento Informacinės visuomenės
plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės
Jolanta Kaznauskaitė, Vaiva Lankelienė

Atestuotų kilnojamųjų kultūros vertybių
restauratorių skaičius (vienetai)

45,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Vaiva Lankelienė

Rengti muziejų srities teisės aktų Parengtų teisės aktų pakeitimo projektų
pakeitimo projektus
skaičius

3,0

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

34779,0

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

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

Rengti nacionalinių bei
respublikinių muziejų steigimo
dokumentų pakeitimo projektus

Parengtų nacionalinių bei respublikinių
muziejų steigimo dokumentų pakeitimo
projektų skaičius

3,0

Kultūros politikos departamento
direktoriaus pavaduotojas Vytautas
Aleksiejūnas, Kultūros politikos
departamento Informacinės visuomenės
plėtros skyriaus vedėja Rūta Pileckaitė,
vyriausiosios specialistės Jolanta
Kaznauskaitė, Vaiva Lankelienė

Rengti teisės aktų projektus

Parengtų teisės aktų projektų skaičius

3,0

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

Dalyvauti nacionalinių ir
respublikinių muziejų tarybų
posėdžiuose

Muziejų tarybų posėdžių skaičius

24,0

I-IV

Rinkti ir analizuoti muziejų
metinius veiklos planus ir
ataskaitas
Sisteminti, analizuoti ir skelbti
muziejų 2013 metų veiklos
statistinius duomenis
Vykdyti muziejų vertinimą

Išanalizuotų muziejų metinių veiklos
planų ir ataskaitų skaičius

34,0

Paskelbtų muziejų 2013 metų statistikos
suvestinių skaičius

1,0

Kultūros politikos departamento
direktoriaus pavaduotojas Vytautas
Aleksiejūnas, Kultūros politikos
departamento Informacinės visuomenės
plėtros skyriaus vedėja Rūta Pileckaitė,
vyriausiosios specialistės Jolanta
Kaznauskaitė, Vaiva Lankelienė
Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Jolanta
Kaznauskaitė, Vaiva Lankelienė

Įvertintų muziejų skaičius

5,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Vaiva Lankelienė

III-IV

Rengti muziejų eksponatų
perkėlimo ir nurašymo teisės
aktų projektus

Parengtų muziejų eksponatų perkėlimo ir
nurašymo teisės aktų projektų skaičius

5,0

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

I-IV

Organizuoti muziejų srities
specialistų apdovanojimus

Įteiktų premijų skaičius

2,0

IV

Rengti Muziejų tarybos
posėdžius

Surengtų Muziejų tarybos posėdžių
skaičius

2,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Jolanta
Kaznauskaitė

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

Atrinktų Lietuvos muziejų darbuotojų
skaičius

10,0

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

30,0

I-IV
10,0

muziejų darbuotojų
kvalifikaciją, dalyvaujant
tarptautinėje Baltijos
muzeologijos mokykloje

02-04-03

02-04-03-01

Kultūros ministerijos atstovui
dalyvauti Baltijos muzeologijos
mokykloje Lietuvos atstovo
teisėmis
TIKSLAS. Išsaugoti istorinę ir kultūrinę atmintį

Dalyvavusių asmenų skaičius

1,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Vaiva Lankelienė

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

80,0

Įgyvendintų lituanistikos tradicijų ir
paveldo išsaugojimo ir sklaidos projektų
skaičius (vienetai) R-02-04-03-02

4,0

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

2550,0

UŽDAVINYS. Užtikrinti Švenčių, atmintinų dienų, istorinių datų paminėjimą, Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenų atminimo išsaugojimą bei skatinti lituanistikos
tradicijų ir paveldo įprasminimą

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

Įgyvendinti Švenčių, atmintinų
dienų ir istorinių datų minėjimų
programas

Švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų
minėjimų programų skaičius (vienetai) P02-04-03-01-01

9,0

Dalyvauti ir koordinuoti Lietuvos Projektų skaičius
vėliavos dienos (sausio 1 d.)
minėjimą

1,0

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

Projektų skaičius

4,0

Parengti Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos (vasario 16osios) minėjimo programą ir
koordinuoti įgyvendinimą

Projektų skaičius

18,0

Užtikrinti Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo
dienos (kovo 11 d.) minėjimo
renginių įgyvendinimą

Projektų skaičius

4,0

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

Projektų skaičius

2,0

Koordinuoti valstybės (Lietuvos Projektų skaičius
karaliaus Mindaugo karūnavimo)
(liepos 6 d.) dienos minėjimo
renginius

1,0

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

I-IV

I

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

II

2550,0
2400,0

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

Įgyvendinti Lietuvos atmintinų
dienų ir istorinių datų minėjimo
priemones (Baltijos kelio 25metis 2015 metais ir Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečio
minėjimo 2018 metais
pasirengimo priemonės)

Projektų skaičius

3,0

Įgyvendinti Oršos mūšio 500-ųjų
metų minėjimo 2014 metais
priemones
Įgyvendinti Lietuvos žydų
genocido aukų atminimo
renginius
Įgyvendinti Lietuvos kultūrai ir
istorijai nusipelniusių asmenybių
minėjimų programas

Projektų skaičius

2,0

Projektų skaičius

3,0

II-IV

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

II-III

Lietuvos kultūrai ir istorijai
nusipelniusių asmenybių minėjimų
programų skaičius (vienetai) P-02-04-0301-02
Tęsti ekspozicijos Tolminkiemio Įrengtų ekspozicijų skaičius
(Čistyje Prudy, Kaliningrado
sritis) bažnyčioje ir klebonijoje
įrengimą

4,0

Tęsti Kristijono Donelaičio 300- Projektų skaičius
ųjų gimimo metinių minėjimo
2010-2014 metų programos
priemonių įgyvendinimą

19,0

Įgyvendinti Lietuvos kultūrai ir
istorijai nusipelniusių asmenybių
jubiliejų (Romain Gary, Taraso
Ševčenkos) minėjimo 2014
metais priemones
Įgyvendinti Mykolo Kleopo
Oginskio 250-ųjų gimimo
metinių 2015 metais minėjimo
pasirengimui skirtas priemones
Surengti spaudos dienos
minėjimą
Organizuoti „Kalbos premija“
apdovanojimą už darbą
lituanistikos srityje
Dalinai finansuoti „Kalbos“
vakaro surengimą

Projektų skaičius

10,0

Projektų skaičius

2,0

I-IV

Surengtų minėjimų skaičius

1,0

II

Skirtų premijų skaičius

1,0

Įteiktų skulptūrų skaičius

1,0

Renginių skaičius

1,0

Surengti kitus einamųjų metų
lituanistikos paveldo
įprasminimo projektus

Projektų skaičius

2,0

1,0

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

II-IV

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

I-IV

III-IV

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

IV

Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Istorinės - kultūrinės
atminties įprasminimo skyriaus vyriausioji
specialistė Justė Sviderskytė

I-IV

III

150,0

01-02-04

TIKSLAS. Kontroliuoti valstybinės kalbos vartojimą ir jo taisyklingumą

01-02-04-01

Radijo ir televizijos laidų, spaudos
leidinių, interneto svetainių, kurių kalba
yra taisyklinga, skaičiaus didėjimas
(procentai) R-02-04-04-01
UŽDAVINYS. Užtikrinti teisinę ir administracinę valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę

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

2482,0
10,0

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

I-IV

2482,0

Patikrinta televizijos ir radijo laidų
(vienetai) P-02-04-04-01-01

130,0

Patikrinta spaudos leidinių (vienetai) P02-04-04-01-02

100,0

Patikrinta interneto svetainių (vienetai) P02-04-04-01-03

78,0

Straipsnių, kuriuose analizuojamos
kalbos klaidos, skaičius (vienetai) P-0204-04-01-04

31,0

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

I-IV

2482,0

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

TIKSLAS. Siekti vartotojams teikiamų paslaugų bibliotekose geros kokybės
Apsilankymų viešosiose bibliotekose,
tenkančių 100 tūkst. gyventojų, skaičius
(vienetai) R-03-03-01-01

03-03-01-01

24571,0
370000,0

Virtualių apsilankymų bibliotekų
tinklalapiuose, skaičius (tūkst. vnt.) R-0303-01-02
Dokumentų (leidinių, vaizdo, garso ir
kt.) viešosiose bibliotekose tenkančių
1000 gyventojų, skaičius (vienetai) R-0303-01-03
Kompiuterizuotų viešųjų bibliotekų dalis
(procentais) R-03-03-01-04

4000,0

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

100,0

Gyventojai, kurie naudojasi su Lietuvos
kultūros paveldu susijusiomis
elektroninėmis paslaugomis (visų šalies
gyventojų procentas) (procentai) R-0303-01-06

12,0

UŽDAVINYS. Skatinti skaitymą visuomenėje bei gerinti informacijos bibliotekose prieinamumą

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Erika
Buivydienė, Julija Mažuolienė

I-IV

6110,0

93,0

Lietuvos informacinės
visuomenės plėtros
2011–2019 metų
programos įgyvendinimo
2014–2016 metų TVP
kriterijus
24386,0

Vieno gyventojo informaciniam
aprūpinimui skiriama lėšų suma (litais) P03-03-01-01-01
Įsigytų naujų dokumentų viešosiose
bibliotekose skaičius (dokumentų vnt.
1000 gyventojų) P-03-03-01-01-02

1,7

70,0

Lankytojams skirtų kompiuterizuotų
darbo vietų su prieiga prie interneto
skaičius viešosiose bibliotekose (vieta) P03-03-01-01-04

6000,0

Viešosiose bibliotekose apmokytų
gyventojų skaičius (vienetai) P-03-03-0101-05

10000,0

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

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

Viešosios bibliotekos; koordinatoriai Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Julija
Mažuolienė ir Erika Buivydienė

I-IV

Veiklos prioritetų kriterijus
VP-5
Viešosios bibliotekos; koordinatorius Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Julija Mažuolienė

I-IV

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Julija Mažuolienė

I-II

Teisės aktų ir sutarčių skaičius

61,0

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

100,0

I-IV

Vykdyti viešųjų bibliotekų naujų Patikrintų ir išanalizuotų ataskaitų
dokumentų įsigijimo valstybės
skaičius
biudžeto lėšomis stebėseną ir
analizę

65,0

IV

Finansuoti Lietuvos nacionalinės Vykdytų priemonių skaičius
Martyno Mažvydo bibliotekos
skaitymo skatinimo priemonių
vykdymą 2014 metais

4,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Vilija Motiekienė

I

Organizuoti Lietuvos bibliotekų
tarybos veiklą

Surengtų Lietuvos bibliotekų tarybos
posėdžių skaičius

4,0

I-IV

Parengti Bibliotekų renovacijos
ir modernizavimo programos
atnaujinimo projektą

Parengtų teisės aktų projektų skaičius

1,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Julija Mažuolienė

Organizuoti bibliotekų srities
specialistų apdovanojimus

Skirtų premijų skaičius

4,0

II-III

II, IV

5.880,0

Dalyvauti Lietuvoje ir užsienyje Komandiruočių skaičius
organizuojamose profesiniuose
renginiuose ir dalykiniuose
susitikimuose

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

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

5,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Julija
Mažuolienė, Erika Buivydienė
Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistės Erika Buivydienė,
Julija Mažuolienė
Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Julija Mažuolienė

I-IV

Parengti Lietuvos Respublikos
bibliotekų įstatymo pakeitimo
įstatymą įgyvendinančius teisės
aktus
Finansuoti centralizuotą
elektroninių duomenų bazių
prenumeratą viešosioms
bibliotekoms

Parengtų teisės aktų projektų skaičius

3,0

Centralizuotai prenumeruojamų
duomenų bazių skaičius (vienetai) P-0303-01-01-03

4,0

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

Teisės aktų ir sutarčių skaičius

3,0

Vykdyti duomenų bazių
centralizuotos prenumeratos
viešosioms bibliotekoms
stebėseną

Patikrintų ir išanalizuotų ataskaitų
skaičius

2,0

Parengti teisės aktus dėl
ministerijos dalyvavimo
įgyvendinant projektą
„Bibliotekos pažangai 2“

Parengtų teisės aktų projektų skaičius

2,0

Parengti tęstinio investicijų
projekto „Bibliotekų
kompiuterizavimas„
dokumentaciją 2015 metams

Parengtas investicijų projektas

1,0

III

11,0

IV

Vykdyti tęstinį investicijų
Mokymo klasių su atnaujinta įranga
projektą „Bibliotekų
skaičius
kompiuterizavimas„ užtikrinant
viešųjų bibliotekų mokymo
klasių įrangos atnaujinimą
Parengti Bibliotekų plėtros
Parengtų teisės aktų projektų skaičius
projektų dalinio finansavimo iš
valstybės biudžeto lėšų taisykles

03-03-01-01-04 Priemonė. Ugdyti
gyventojų gebėjimus
naudotis elektroninėmis
paslaugomis ir didinti jų
informuotumą apie naujas
Finansuoti bibliotekų plėtos
technologijas ir elektronines
projektus 2014 metais
paslaugas, vykdant
edukacinius ir naujų
technologijų, elektroninių
paslaugų sklaidos projektus
viešosiose bibliotekose

Projektų skaičius

1,0

15,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Erika Buivydienė

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistė Erika Buivydienė

I-IV

420,0

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

I-IV

700,0

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

I-IV

II

Lietuvos informacinės
visuomenės plėtros 2011 2019 m. programos
priemonė 04-02-01
400,0

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

03-03-01-01-05 Priemonė. Gerinti
Finansuotų regėjimo negalią turintiems
žmonėms skirtų leidinių skaičius
informacinių ir kultūros
(pavadinimų skaičius) (vienetai) P-03-03paslaugų kokybę
01-01-06
nustatytose apskričių
viešųjų bibliotekų, Aklųjų Koordinuoti apskričių viešųjų
Patikrintų ir išanalizuotų apskričių
bibliotekos veiklos
bibliotekų ir Aklųjų bibliotekos viešųjų bibliotekų ir Aklųjų bibliotekos
teritorijose. Užtikrinti
veiklą, stebėti ir analizuoti
metinę veiklą reglamentuojančių
apskričių viešųjų bibliotekų veiklos rezultatus
dokumentų skaičius
veiklą
03-03-01-02
UŽDAVINYS. Skatinti skaitmeninto paveldo prieinamumą ir sklaidą virtualioje erdvėje
Perduoti kultūros paveldo objektai
Europos skaitmeninei bibliotekai
Europeana (vienetai) P-03-03-01-02-01
Suskaitmeninto kultūros paveldo
prieinamumas internete (visų
skaitmeninių produktų prieinamumo
procentas) P-03-03-01-02-02
03-03-01-02-01 Priemonė. Parengti tęstinį
Lietuvos kultūros paveldo
skaitmeninimo,
skaitmeninio turinio
saugojimo ir prieigos
priemonių 2014–2016
metams planą, kuris padėtų
užtikrinti integravimą į
bendrą Europos kultūros
paveldo erdvę

03-03-02

150,0

12,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Erika Buivydienė

I-IV

16986,0

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

53,0

1,0

Vykdyti kultūros paveldo
skaitmeninimo rezultatų
stebėseną

Parengti teisės aktus ir sutartį
Teisės aktų ir sutarčių skaičius
kultūros paveldo skaitmeninimo
stebėsenos sistemos sukūrimui
2014 metais
Dalyvauti Lietuvoje ir užsienyje Komandiruočių skaičius
organizuojamose profesiniuose
renginiuose ir dalykiniuose
susitikimuose
TIKSLAS. Skatinti lietuvių literatūros sklaidą, puoselėti knygos meną

I-IV

185,0
33672,0

Parengti Lietuvos kultūros
Parengtų teisės aktų projektų skaičius
paveldo skaitmeninimo politikos
gaires
Patikrintų ir išanalizuotų ataskaitų
skaičius

Viešosios bibliotekos bei Aklųjų
biblioteka; koordinatoriai - Kultūros
politikos departamento Informacinės
visuomenės plėtros skyriaus vyriausiosios
specialistės Erika Buivydienė ir Julija
Mažuolienė

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Erika Buivydienė

185,0
I-III

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

7,0

I

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

2,0

II

3,0

I-IV

875,0

Tarptautinėse knygų mugėse Lietuvos
pristatymo stendo lankytojų skaičius
(vienetai) R-03-03-02-01

03-03-02-01

45000,0

Koordinuoti Nacionalinės
literatūros programos veiksmų
plano 2014-2016 metams
įgyvendinimą
03-03-02-01-02 Priemonė. Organizuoti
gražiausios metų knygos
rinkimus

Organizuoti Knygos meno
konkursą ir laureatų
apdovanojimo ceremoniją

Veiklos prioriteto kriterijus
VP-3

875,0
Tarptautinėse knygų mugėse sudarytų
naujų ir/ar pratęstų turimų kontaktų dėl
lietuvių literatūros kūrinių
leidimo/vertimo skaičius (vienetai) P-0303-02-01-01

75,0

Lietuvos tarptautinėse knygų mugėse
lankytojų skaičius (vienetai) P-03-03-0201-02
Parengtų teisės aktų projektų skaičius

65000,0

1,0

II-IV

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

98,0/18,0

I

3,0

IV

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

Tarptautinių kultūros programų centras,
koordinatorius - Strateginio planavimo ir
kontrolės departamento Tarptautinių ryšių
ir Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė, Kultūros politikos
departamento Informacinės visuomenės
plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
Vilija Motiekienė
Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Vilija Motiekienė

I-IV

UŽDAVINYS. Užtikrinti visuomenės informavimo politikos įgyvendinimo efektyvumą ir veiksmingumą

780,0

I-IV

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

03-03-03-01

I-IV

UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas lietuvių literatūros sklaidai

03-03-02-01-01 Priemonė. Vykdyti lietuvių Užtikrinti Lietuvos dalyvavimą
svarbiausiose tarptautinėse
literatūros sklaidą
tarptautinėse knygų mugėse knygų mugėse užsienyje
ir kituose renginiuose,
skirtuose literatūros sklaidai

03-03-03

Tarptautinių kultūros programų centras;
koordinatorius - Strateginio planavimo ir
kontrolės departamento Tarptautinių ryšių
ir Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė, Kultūros politikos
departamento Informacinės visuomenės
plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
Vilija Motiekienė

95,0

55,0
3,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Gintarė Mičiulienė

I-IV

55,0

Veiklos prioriteto kriterijus
VP-3

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

Sukurti pilietiškai atsakingos
žiniasklaidos skatinimo
mechanizmą ir pradėti
įgyvendinti atsakingos
žiniasklaidos
skatinimo programą, siekiant
paskatinti pilietiškai atsakingų
žiniasklaidos priemonių ir jos
vartotojų gausėjimą

Sukurtas pilietiškai atsakingos
žiniasklaidos skatinimo mechanizmas
(vienetai) P-03-03-03-01-03

1,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Gintarė Mičiulienė

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

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

408,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Vilija Motiekienė

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

170,0

Svarstyti paraiškas dėl metinės Svarstytų paraiškų skaičius
įmokos už transliavimo ir
retransliavimo licenciją dydžio
nustatymo ir rengti reikiamus
dokumentus
Parengti Transliavimo ir
Parengtų teisės aktų projektų skaičius
retransliavimo veiklos
licencijavimo taisyklių pakeitimo
projektą

10

Parengti Visuomenės
Parengtų teisės aktų projektų skaičius
informavimo įstatymo pakeitimo
projektą

I-IV

55,0

Veiklos prioriteto kriterijus
VP-5

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Gintarė Mičiulienė

1,0

II

1,0

II

LR nacionalinės kovos su
korupcija 2011 - 2014 m.
programos, III prioritetinės
srities "Ūkio subjektų
veiklos priežiūra" 2
uždavinio "Mažinti
nelegalių mokėjimų
paskatas siaurinant verslo
reglamentavimo apimtį"
3.3 priemonė

Parengti Valstybės teikiamos
dalinės finansinės paramos
kultūriniams ir šviečiamiesiems
projektams pagal Spaudos, radijo
ir televizijos rėmimo fondui
pateiktas paraiškas bendrųjų
konkursų nuostatų pakeitimo
projektą
Organizuoti konferenciją ir
seminarą visuomenės
informavimo klausimais
Dalyvauti Europos Komisijos
Žiniasklaidos raštingumo
ekspertų darbo grupės
posėdžiuose

Parengtų teisės aktų, numatančių
užsienio lietuvių viešosios informacijos
rengėjų kultūrinių ir šviečiamųjų
projektų finansavimą, skaičius P-03-0303-01-02

1,0

I-IV

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

2,0

I-IV

Dalyvautų posėdžių skaičius

3,0

Globalios Lietuvos
tarpinstitucinio veiklos
plano priemonė ir kriterijus

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

TIKSLAS. Spartinti tolygią kultūros sklaidą ir kūrybiškumą regionuose, stiprinti regionų savitumą ir kūrybingai jį panaudoti

12767,0

04-03-01-01

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

12767,0

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

Koordinuoti Lietuvos liaudies
kultūros centro veiklą, stebėti ir
analizuoti veiklos rezultatus

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

40,0

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

Patikrintų ir išanalizuotų metinių planų
ir ataskaitų skaičius

2,0

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

04-03-01-01-02 Priemonė. Vykdyti Dainų
švenčių tradicijos tęstinumo
programą
Dainų šventės dalyvių skaičius (vienetai)
R-04-03-01-01
Organizuoti Valstybinės
Premijų skaičius
J.Basanavičiaus, etninės
kultūros, vaikų ir jaunimo
kultūrinės edukacijos, geriausio
kultūros centro darbuotojo,
geriausio kultūros centro premijų
konkursus
Parengti ministro įsakymus
Parengtų teisės aktų projektų skaičius
tarptautiniams mokesčiams
sumokėti

30 000,0

I-IV

3405,0

I-IV

9162,0

I-III

13,0

Regionų kultūros skyriaus vyriausiosios
specialistės Irena Kezienė, Jadvyga
Lisevičiūtė

II-IV

2,0

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė

I-II

Veiklos prioritetų kriterijus
VP-2

Parengti teisės aktus: Kultūros
centrų įstatymo pakeitimo
projektą, Etninės kultūros
valstybinės globos pagrindų
įstatymo pakeitimo projektą,
Nematerialaus kultūros paveldo
sąvado nuostatų projektą,
Kultūros centrų tinklo ir veiklos
rekomendacijas, Regionų
kultūros plėtros programos 20152018 m. priemonių planą,
Etninės kultūros plėtros
programos 2015-2018 m.
priemonių planą
Su Vyriausybės atstovais
apskrityse analizuoti, kaip
savivaldybės įgyvendina
Lietuvos Respublikos
įstatymuose nustatytas etninės
kultūros, dainų švenčių tradicijos
išsaugojimo ir plėtros prievoles
04-03-01-01-03 Priemonė. Vykdyti
Finansuoti projektą „Lietuvos
projektą "Lietuvos kultūros kultūros sostinė“
sostinė"

Parengtų teisės aktų projektų skaičius

6,0

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

II-IV

Pasitarimų skaičius

1,0

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė

I-IV

30000,0

Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė

I-IV

Dalyvaujančių "Lietuvos kultūros
sostinė" renginiuose, dalyvių skaičius
(vienetai) P-04-03-01-01-01
Finansuotų projektų skaičius

TIKSLAS. Stiprinti tautinių mažumų integraciją į Lietuvos visuomenę, išsaugant tautinių mažumų tapatumą

04-04-01-01

Tautinėms mažumoms priklausančių
4300,0
Tautinių mažumų skyriaus vedėjas
asmenų dalyvavimo integraciniame
Kastytis Minkauskas
procese skaičiaus didėjimas (vienetai) R04-04-01-01
UŽDAVINYS. Užtikrinti tautinių mažumų tapatumo išsaugojimą, skatinti tautinių mažumų integraciją, stiprinti tautinių santykių darną
Rengti informaciją apie Lietuvos
tautines mažumas seminarams,
ataskaitoms, konferencijoms bei
ministerijos internetiniam
puslapiui, organizuoti
visuomenės informavimą apie
tautinių bendrijų kultūrinę veiklą
visuomenės informavimo
priemonėse
Inicijuoti tarpkultūrinį dialogą
skatinančius renginius

200,0

Regionų kultūros plėtros
2012–2020 metų
programos 3.1 priemonė

1,0

04-04-01

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

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

1029,0

Leidinių ir informacinių pranešimų apie
Lietuvos tautines mažumas bei jų
renginius skaičius (vienetai) P-04-04-0101-06

140,0

Tautinių mažumų skyriaus vedėjas
Kastytis Minkauskas, vyriausiosios
specialistės Birutė Kazlauskienė, Rasa
Paliukienė, Vaiva Vėželytė-Pokladova,
Gražina Sluško

Tarpkultūrinio dialogo skatinimo
iniciatyvų dalyvių skaičius (vienetai) P04-04-01-01-09

1000,0

Tautinių mažumų skyriaus vedėjas
Kastytis Minkauskas

I-IV

1029,0
I-IV

818,0

Veiklos prioriteto kriterijus
VP-04

Veiklos prioriteto kriterijus
VP-04

Atlikti Lietuvos tautinių mažumų
folkloro ir etnografijos centro
veiklos monitoringą ir kontrolę
Organizuoti tautinių mažumų
folkloro kaupimą bei metodinės
pagalbos kolektyvams teikimą
Skatinti tautinių mažumų
nevyriausybinių organizacijų
projektinę veiklą, skiriant dalinį
finansavimą kultūros projektams
bei atliekant vykdomų projektų
priežiūrą

Asmenų, dalyvavusių tautinių mažumų
folkloro veikloje ir sklaidoje, skaičius

500,0

Konsultacijų folkloro ir etnografijos
klausimais skaičius valandomis

20,0

Tautinių mažumų paveldo ir tradicijų
puoselėjimo bei populiarinimo projektų
skaičius (vienetai) P-04-04-01-01-05

95,0

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

Atlikti VšĮ Tautinių bendrijų
namai veiklos monitoringą ir
kontrolę

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

115,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Birutė
Kazlauskienė

Atlikti VšĮ Kauno įvairių tautų
kultūrų centras veiklos
monitoringą ir kontrolę

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

Užtikrinti patalpų suteikimą
tautinių mažumų bendruomenių
kultūrinei veiklai vykdyti ir jų
kultūrinei kompetencijai ugdyti
Vilniuje
Organizuoti patalpų ir būtinos
įrangos suteikimą tautinių
mažumų bendruomenių
kultūriniams renginiams ir
veiklai Kaune, stebėti veiklos
rezultatus
Atlikti VšĮ Romų visuomenės
centras veiklos monitoringą ir
kontrolę

Parengti Romų integracijos į
Lietuvos visuomenę 2015-2020
metų veiklos planą

Tautinių mažumų skyriaus vyriausioji
specialistė Rasa Paliukienė

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Vaiva VėželytėPokladova
Suteiktų patalpų VšĮ Tautinių bendrijų
namuose skaičius (kartais)

180,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Birutė
Kazlauskienė

Renginiams ir repeticijoms, suteiktų
patalpų Kaune skaičius (kartais)

120,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Vaiva VėželytėPokladova

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

90,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Gražina Sluško

I-IV

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

40,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Gražina Sluško

IV

2,0

180,0

Romų integracijos į
Lietuvos visuomenę 20122014 metų veiklos plano
1.1.1 priemonė

04-04-01-01-03 Priemonė. Įtraukti užsienio
lietuvius, ne lietuvių kilmės
Lietuvos diasporos atstovus
ir Lietuvos draugus į
Lietuvos pristatymo
pasaulyje sklaidą, teikti
jiems informaciją apie
Lietuvos interesus ir
Lietuvoje vykstančius
procesus kultūros srityje

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

Lietuvos kultūros pristatymo užsienyje
projektų ir iniciatyvų, kuriuos
įgyvendinant dalyvauja Lietuvos
diaspora ir Lietuvos draugai, skaičius
(vienetai) P-04-04-01-01-07

1,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas
Kastytis Minkauskas

III

12,0

Globalios Lietuvos
tarpinstitucinio veiklos
plano priemonė ir
kriterijus

04-04-01-01-04 Priemonė. Organizuoti
toleranciją ir kitų kultūrų
pažinimą skatinančius
renginius

Organizuoti tarptautinę
konferenciją nediskriminavimo
klausimais

Organizuoti toleranciją ir kitų kultūrų
pažinimą skatinantys renginiai (vienetai)
P-04-04-01-01-08

1,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Birutė
Kazlauskienė

II

14,0

Nediskriminavimo
skatinimo tarpinstitucinio
veiklos 2012-2014 metų
plano priemonė 1.3.2
priemonė

Organizuoti konkursą ir įteikti
premiją "Už tarpkultūrinį
dialogą"

Įteikta premija "Už tarpkultūrinį
dialogą"

1,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Vaiva VėželytėPokladova

Kuruoti tautinių mažumų
neformalųjį ugdymą

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

Dalyvauti tarptautinėse
konferencijose, iniciatyvose,
pasitarimuose, nagrinėjant romų
klausimus
Organizuoti susitikimus su
tautinių mažumų nevyriausybinių
organizacijų atstovais aktualiais
klausimais

Renginių, kuriuose dalyvauta skaičius

8,0

Tautinių mažumų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė Gražina Sluško

Suorganizuotų susitikimų su tautinių
mažumų nevyriausybinių organizacijų
atstovais skaičius

10,0

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

04-04-01-01-05 Priemonė. Finansuoti
Paremti tautinių mažumų
tautinių mažumų socialinės socialinės integracijos per kūno
kultūrą ir sportą iniciatyvą
integracijos per kūno
kultūrą ir sportą projektus

Paremtų iniciatyvų skaičius

380,0

1,0

Tautinių mažumų skyriaus vedėjas
Kastytis Minkauskas, vyriausioji
specialistė Rasa Paliukienė

Tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas
Kastytis Minkauskas

III-IV

III

Veiklos prioriteto kriterijus
VP-04

I-IV

II-IV

5,0

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

TIKSLAS. Skatinti kultūros ir meno plėtrą bei sklaidą

50600,0

Gyventojų nuomonė apie kultūrinės
Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
-*
aplinkos ir paslaugų, skatinančių
Seliukaitė
kultūrinių žmogaus kompetencijų ir
kūrybingumo visą jo gyvenimą ugdymą,
kokybės pokyčius (gyventojai,
manantys, kad kultūrinės aplinkos ir
paslaugų kokybė gerėja) (procentai) R04-05-01-01
Visuomenės narių nuomonė apie
-*
kultūros prieinamumo padidėjimą
(gyventojai, manantys, kad kultūros
prieinamumas didėja) (procentai) R-0405-01-02
Į edukacinę veiklą įtrauktų vaikų ir
100000,0 Lietuvos Kultūros taryba; Regionų
jaunimo skaičius (vienetai) R-04-05-01kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
03
Jadvyga Lisevičiūtė
Gyventojų, apsilankiusių profesionalaus 1000000,0 Lietuvos Kultūros taryba; Meno ir
meno renginiuose ir dalyvavusių kultūros
kūrybinių industrijų politikos
veiklose regionuose, skaičius (vienetai)
departamento Profesionalaus meno
R-04-05-01-04
skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė,
Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena
Seliukaitė
5,0
Neįgaliųjų, dalyvaujančių kultūros
Lietuvos Kultūros taryba; Regionų
veikloje, skaičius (tūkst. žm.) R-04-05kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė
01-05
13,0
Kapinių ir palaidojimo vietas žyminčių
Lietuvos Kultūros taryba; Saugomų
paminklų priežiūra ir su šia veikla
teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus
susijusios informacijos sklaida,
vyriausiasis specialistas Mindaugas
kiekvienais metais apimant dalį visų
Žolynas
žinomų tremtinių ir politinių kalinių
kapinių bei palaidojimo vietas žyminčių
paminklų (procentai) R-04-05-01-06
04-05-01-01

II

I-IV

Lietuvos tremtinių ir
politinių kalinių kapų ir
palaidojimo vietas
žyminčių paminklų
priežiūros tarpinstitucinio
veiklos plano kriterijus

UŽDAVINYS. Užtikrinti kultūros edukacijos plėtrą

04-05-01-01-01 Priemonė. Įgyvendinti
vaikams ir jaunimui skirtas
kultūros bei kultūrinės
edukacijos skatinimo
priemones
04-05-01-01-02 Priemonė. Įgyvendinti
jaunųjų menininkų
profesinių įgūdžių
tobulinimo Lietuvoje ir
užsienyje, jaunųjų
menininkų kūrybos
skatinimo priemones

(Lietuvos Respublikos
Vyriausybės prioritetas 0404) VP-01
(Lietuvos Respublikos
Vyriausybės prioritetas 0404) VP-01

6600,0

Jaunųjų menininkų, tobulinusių
profesinius įgūdžius Lietuvoje ir
užsienyje, skaičius (vienetai) P-04-05-0101-01

40,0

Lietuvos Kultūros taryba; priemonių
įgyvendinimo stebėseną vykdo: Meno ir
kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Janina
Krušinskaitė, Kultūros politikos
departamento Informacinės visuomenės
plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės
Vilija Motiekienė, Jolanta Kaznauskaitė ir
Gintarė Mičiulienė, Regionų kultūros
skyriaus vyriausioji specialistė Irena
Kezienė

I-IV

1500,0

800,0

skyriaus vyriausioji specialistė Janina
Krušinskaitė, Kultūros politikos
departamento Informacinės visuomenės
plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės
Vilija Motiekienė, Jolanta Kaznauskaitė ir
Gintarė Mičiulienė, Regionų kultūros
skyriaus vyriausioji specialistė Irena
Kezienė

04-05-01-01-02 Priemonė. Įgyvendinti
jaunųjų menininkų
profesinių įgūdžių
tobulinimo Lietuvoje ir
užsienyje, jaunųjų
menininkų kūrybos
skatinimo priemones

Jaunųjų menininkų, įgyvendinusių savo
kūrybines iniciatyvas, skaičius (vienetai)
P-04-05-01-01-02

100,0

04-05-01-01-03 Priemonė. Remti skaitymo
skatinimo iniciatyvas

Skaitymo skatinimo iniciatyvų dalyvių
skaičius (vienetai) P-04-05-01-01-03

3000,0

500,0

04-05-01-01-04 Priemonė. Organizuoti
kultūros ir meno darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimą

Patobulinusių kvalifikaciją kultūros
darbuotojų skaičius (vienetai) P-04-0501-01-04

850,0

800,0

04-05-01-01-05 Priemonė. Įgyvendinti
visuomenės informavimo
priemonių naudojimo
raštingumo ugdymo
skatinimo priemones,
siekiant didinti visuomenės
gebėjimus kritiškai vertinti
ir analizuoti informaciją
04-05-01-01-06 Priemonė. Įgyvendinti
visuomenės švietimo ir
mokymosi muziejuose
skatinimo priemones
04-05-01-02

800,0

200,0

Finansuotų muziejų ekspozicijų ir
parodų projektų, pritaikytų vaikams ir
jaunimui, skaičius (vienetai) P-04-05-0101-05

7,0

2800,0

UŽDAVINYS. Užtikrinti kultūros plėtrą ir sklaidą regionuose

04-05-01-02-01 Priemonė. Įgyvendinti
regionų kultūros plėtros
skatinimo priemones

7000,0
Regionuose surengtų profesionalaus ir
mėgėjų meno renginių skaičius (vienetai)
P-04-05-01-02-03

1200,0

Savivaldybių, kuriose yra organizuojami
regioniniai renginiai, skaičius (vienetai)
P-04-05-01-02-01

25,0

04-05-01-02-02 Priemonė. Organizuoti
Lietuvoje rengiamus
tęstinius prioritetinius
mėgėjų meno renginius
04-05-01-02-03 Priemonė. Remti
Profesionalaus meno organizacijų,
surengusių gastroles regionuose, skaičius
profesionaliojo meno
(vienetai) P-04-05-01-02-02
sklaidos iniciatyvas
regionuose
04-05-01-03
UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas kultūros produktų/paslaugų kūrimui
04-05-01-03-01 Priemonė. Įgyvendinti
Lietuvos kultūros ir
kūrybinių industrijų
skatinimo priemones

Lietuvoje surengtų kūrybinių industrijų
renginių skaičius (vienetai) P-04-05-0103-01

I-IV

Lietuvos Kultūros taryba; priemonių
įgyvendinimo stebėseną vykdo: Regionų
kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė,
Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vedėja Elė Ona Vilkienė

I-IV

3000,0

500,0

60,0

3500,0

22870,0
6,0

Lietuvos Kultūros taryba; priemonių
įgyvendinimo stebėseną vykdo: Regionų
kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė,
vyriausioji specialistė Jadvyga
Lisevičiūtė, Meno ir kūrybinių industrijų
politikos departamento Profesionalaus
meno skyriaus patarėjas Jurgis Giedrys,
vyriausiosios specialistės Janina
Krušinskaitė, Irena Didžiulienė ir Rasida
Žygienė, Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistėsVilija

I-IV

2170,0

04-05-01-03-02 Priemonė. Fiksuoti ir
skleisti meno ir kultūros
kūrinius skaitmeniniu būdu

Naudotojų, susipažinusių su fiksuotais ir
skaitmeniniu būdu paviešintais meno ir
kultūros kūriniais, skaičius (vienetai) P04-05-01-03-02

15000,0

04-05-01-03-03 Priemonė. Įgyvendinti
profesionaliojo meno
kūrinių sukūrimo ir sklaidos
skatinimo priemones

Sukurtų naujų profesionaliųjų vizualiųjų
menų produktų skaičius (vienetai) P-0405-01-03-03
Sukurtų naujų profesionalaus scenos
meno kūrinių skaičius (vienetai) P-04-0501-03-04
Leidinių, remtų valstybės biudžeto
lėšomis ir perduotų viešosioms
bibliotekoms neatlygintinai,
egzempliorių skaičius (vienetai) P-04-0501-03-05
Paremtų lietuvių kalba kuriamos
grožinės ir negrožinės literatūros leidinių
pavadinimų skaičius (vienetai) P-04-0501-03-06
Remtų užsienio literatūros vertimų į
lietuvių kalbą skaičius (vienetai) P-0405-01-03-07

115,0

04-05-01-03-04 Priemonė. Remti lietuvių
literatūros leidybą

04-05-01-03-05 Priemonė. Remti užsienio
literatūros vertimus į
lietuvių kalbą ir jų leidybą

230,0

Lietuvos Kultūros taryba; priemonių
įgyvendinimo stebėseną vykdo: Regionų
kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė,
vyriausioji specialistė Jadvyga
Lisevičiūtė, Meno ir kūrybinių industrijų
politikos departamento Profesionalaus
meno skyriaus patarėjas Jurgis Giedrys,
vyriausiosios specialistės Janina
Krušinskaitė, Irena Didžiulienė ir Rasida
Žygienė, Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistėsVilija
Motiekienė, Jolanta Kaznauskaitė ir Julija
Mažuolienė

I-IV

500,0

16600,0

12000,0

1800,0

170,0

40,0

400,0

04-05-01-03-06 Priemonė. Remti meno ir
kultūros leidinių leidybą

800,0

04-05-01-03-07 Priemonė. Remti leidinių,
skirtų regėjimo negalią
turintiems asmenims,
leidybą

100,0

04-05-01-03-08 Priemonė. Įgyvendinti
iniciatyvas „Menas
žmogaus gerovei“,
sudarančias palankias
sąlygas stiprinti meno
poveikį sveikatos apsaugos
ir socialinės apsaugos
srityse siekiant pagerinti
žmonių gyvenimo kokybę

500,0

04-05-01-04

UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas tarptautinių kultūros projektų įgyvendinimui

04-05-01-04-01 Priemonė. Įgyvendinti
kokybišką ir veiksmingą
Lietuvos kultūros sklaidą
užsienyje

Surengtų Lietuvos kultūros pristatymo
renginių užsienyje skaičius (vienetai) P04-05-01-04-01

8100,0
30,0

Lietuvos Kultūros taryba; priemonių
įgyvendinimo stebėseną vykdo:
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė, vyriausioji specialistė Živilė
Plyčiuraitytė Plyčiūtė, Meno ir kūrybinių
industrijų politikos departamento
Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji
specialistė Janina Krušinskaitė

I-IV

2050,0

Veiklos prioritetų kriterijus
VP-5

04-05-01-04-02 Priemonė. Įgyvendinti
tarptautinio dialogo ir
mainų skatinimo priemones

Surengtų tęstinių tarptautinių meno
renginių skaičius (vienetai) P-04-05-0104-02

18,0

04-05-01-04-03 Priemonė. Pristatyti
Lietuvos kultūros ir
kūrybinių industrijų
produktus užsienio rinkose

Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų
pristatymų skaičius užsienio valstybėse
(vienetai) P-04-05-01-04-03
Tarptautiniuose kultūros ir kūrybinių
industrijų renginiuose sudarytų naujų
ar/ir pratęstų turimų kontaktų dėl
produktų pardavimo skaičius (vienetai)
P-04-05-01-04-04

6,0

04-05-01-04-04 Priemonė. Įgyvendinti
užsienio menininkų
rezidencijų projektus
Lietuvoje
04-05-01-04-05 Priemonė. Remti Lietuvos
institucijų, dalyvaujančių
Europos Sąjungos
programose, projektus

Menininkų rezidencijų programose
dalyvavusių kūrėjų skaičius (asmenys) P04-05-01-04-05

04-05-01-05

Lietuvos Kultūros taryba; priemonių
įgyvendinimo stebėseną vykdo:
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė, vyriausioji specialistė Živilė
Plyčiuraitytė Plyčiūtė, Meno ir kūrybinių
industrijų politikos departamento
Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji
specialistė Janina Krušinskaitė

4200,0

800,0

60,0

60,0

550,0

500,0

UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas veikloms, skirtoms stiprinti kultūrinę tapatybę, įgyvendinti

04-05-01-05-01 Priemonė. Remti
skaitmeninto kultūros
paveldo sklaidos projektus
04-05-01-05-02 Priemonė. Įgyvendinti
pilietinio, tautinio ir
lituanistinio ugdymo
projektus
04-05-01-05-03 Priemonė.
Įgyvendinti
reprezentacinius,
valstybinės reikšmės
projektus

Skaitmeninto turinio pagrindu sukurtų
produktų bei paslaugų vartotojų skaičius
(vienetai) P-04-05-01-05-01

4730,0
50000,0

Lietuvos Kultūros taryba; priemonių
įgyvendinimo stebėseną vykdo: Kultūros
politikos departamento direktoriaus
pavaduotojas Vytautas Aleksiejūnas,
Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausiosios specialistės Julija
Mažuolienė ir Erika Buivydienė, Meno ir
kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Indrė
Šimeliūnė, Strateginio planavimo ir
kontrolės departamento Tarptautinių ryšių
ir Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė, Kultūros politikos
departamento Saugomų teritorijų ir
paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma
Grigaitienė, vyriausiasis specialistas
Mindaugas Žolynas

I-IV

300,0

350,0

1580,0

Veiklos prioritetų kriterijus
VP-05

kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus vyriausioji specialistė Indrė
Šimeliūnė, Strateginio planavimo ir
kontrolės departamento Tarptautinių ryšių
ir Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė, Kultūros politikos
departamento Saugomų teritorijų ir
paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma
Grigaitienė, vyriausiasis specialistas
Mindaugas Žolynas

04-05-01-05-04 Priemonė. Aplankyti
neinventorizuotas tremties
vietas, nufotografuoti
Lietuvos tremtinių ir
politinių kalinių kapus ir
palaidojimo vietas
žyminčius paminklus ir juos
inventorizuoti pagal
kultūros ministro įsakymu
tvirtinamas Kapinių ir
palaidojimo vietas žyminčių
paminklų inventorizavimo
taisykles
04-05-01-05-05 Priemonė. Konkurso būdu
skirti dalinį finansavimą
Lietuvos tremtinių ir
politinių kalinių kapams ir
palaidojimo vietas
žymintiems paminklams
tvarkyti pagal kultūros
ministro įsakymu
patvirtintas taisykles
04-05-01-05-06 Priemonė. Įgyvendinti
bibliotekose ir archyvuose
saugomo dokumentinio
paveldo restauravimo ir
prevencinio konservavimo
skatinimo priemones

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

15,0

100,0

Lietuvos tremtinių ir
politinių kalinių kapų ir
palaidojimo vietas
žyminčių paminklų
priežiūros tarpinstitucinio
veiklos plano kriterijus

Sutvarkyta tremtinių kapų ir palaidojimo
vietas žyminčių paminklų (vienetai) P-0405-01-05-03

8,0

150,0

Lietuvos tremtinių ir
politinių kalinių kapų ir
palaidojimo vietas
žyminčių paminklų
priežiūros tarpinstitucinio
veiklos plano kriterijus

04-05-01-05-07 Priemonė. Įgyvendinti
etninės kultūros plėtros
skatinimo priemones

Dalyvių etninės ir regionų kultūrinės
veiklos projektuose skaičius (tūkst. žm.)
P-04-05-01-05-06

300,0

1500,0

04-05-01-05-08 Priemonė. Finansuoti
apsaugos nuo ugnies ir kitų
techninių priemonių
įrengimo projektavimo
darbus sakraliniuose
kultūros paveldo
objektuose, siekiant
išsaugoti juos ir juose
esančias kultūros vertybes
04-05-01-05-09 Priemonė. Lietuvai
reikšmingo kultūros paveldo
užsienyje paieška, sklaida,
priežiūra ir sugrąžinimas,
įtraukiant į šį darbą
užsienyje gyvenančius
lietuvius (kultūros srityje)

Sakralinių kultūros paveldo objektų,
kuriems parengti apsaugos nuo ugnies ir
kitų techninės apsaugos priemonių
įrengimo projektai, skaičius (vienetai) P04-05-01-05-07

8,0

300,0

Veiklos prioritetų kriterijus
VP-02

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

15,0

150,0

Globalios Lietuvos
tarpinstitucinio veiklos
plano kriterijus

300,0

04-05-01-05-09 Priemonė. Lietuvai
reikšmingo kultūros paveldo
užsienyje paieška, sklaida,
priežiūra ir sugrąžinimas,
įtraukiant į šį darbą
užsienyje gyvenančius
lietuvius (kultūros srityje)

04-05-01-06

150,0

Lietuvos Respublikos kultūros atašė
kartu su Lietuvos diaspora surengtų
renginių Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo klausimais skaičius (vienetai) P04-05-01-05-05
UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas kultūros srities bendrųjų tyrimų vykdymui
Atliktų tyrimų skaičius (vienetai) P-0405-01-06-01

04-05-01-06-01 Priemonė. Atlikti kultūros
srities tyrimus

2,0

Globalios Lietuvos
tarpinstitucinio veiklos
plano kriterijus

1300,0
15,0

Lietuvos Kultūros taryba

1300,0

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

TIKSLAS. Sudaryti sąlygas efektyviam kultūros politikos formavimui ir jos įgyvendinimui
Renovuotų kultūros objektų dalis
(palyginti su visais renovuotinais šalies
objektais) (procentai) R-05-01-01-01

05-01-01-01

39539,0
11,3

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

I-IV

UŽDAVINYS. Siekti efektyvaus kultūros politikos įgyvendinimo

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

39539,0
Lietuvos Kultūros taryba; koordinatorius Meno ir kūrybinių industrijų politikos
departamento Profesionalaus meno
skyriaus patarėjas Jurgis Giedrys

Koordinuoti Lietuvos kultūros
tarybos veiklą, stebėti ir
analizuoti veiklos rezultatus

Patikrintų ir išanalizuotų metinių planų
ir ataskaitų skaičius

2,0

Technologinės/ materialinės
bazės gerinimas

Įdiegtų sistemų skaičius

1,0

05-01-01-01-02 Priemonė. Atlikti kultūros Atlikti tyrimą "Kultūros ir meno Atliktų kultūros srities tyrimų ir
vertinimų skaičius (vienetai) P-05-01-01srities tyrimus ir vertinimus institucijų veiklos vertinimo ir
valdymo modelio galimybių
01-01
studija"

Atlikti tyrimą "Gyventojų
dalyvavimo kultūroje ir
pasitenkinimo kultūros
paslaugomis"

2,0

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

IV

1700,0

I-IV

II-IV

100,0

Viceministras Darius Mažintas, Meno ir
kūrybinių industrijų politikos
departamento direktorė Raminta
Gecevičienė, Strateginio planavimo ir
kontrolės departamento direktorė Eglė
Saudargaitė

IV

500,0

Viceministras Edvard Trusevič, Regionų
kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė,
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vedėja Edita Sabalionytė,
vyriausioji specialistė Vaida Vilkuotytė

I-II

Patvirtintas tarpinstitucinio veiklos plano
„Kultūra“ projektas

1,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Europos Sąjungos paramos
skyriaus vedėja Daiva Nazarovienė,
vyriausioji specialistė Dovilė Jaugaitė

I

Parengtas ES struktūrinės paramos
administravimo vidaus procedūrų
vadovas (parengtų procedūrų skaičius)

8,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Europos Sąjungos paramos
skyriaus vedėja Daiva Nazarovienė,
vyriausiosios specialistės Rita
Jankauskienė, Dovilė Jaugaitė ir Ieva
Dičmonaitė

I-III

Parengti ir patvirtinti
nacionalinio strateginio
planavimo dokumento kultūros
sričiai projektą
Atlikti investicijų poreikio
analizę pagal pateiktus galimų
kultūros paveldo bei kultūros
infrastruktūros aktualizavimo
investicinių projektų aprašymus

Parengtas ir patvirtintas nacionalinio
strateginio planavimo dokumento
kultūros sričiai projektas

1,0

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

I-II

700,0

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

Parengti Projektų finansavimo
sąlygų aprašus

Parengtų Projektų finansavimo sąlygų
aprašų skaičius

2,0

Dokumentų skaičius

1,0

Ataskaitų skaičius

1,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Europos Sąjungos paramos
skyriaus vedėja Daiva Nazarovienė,
vyriausieji specialistai Andrius Jautakis,
Rimvydas Dilba, Dovilė Jaugaitė, Ieva
Dičmonaitė
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vedėja Edita Sabalionytė,
vyriausiosios specialistės Sandra
Mickevičiūtė, Iveta Gedvilaitė
Puodžiūnienė ir Vaida Vilkuotytė
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento direktorė, Strateginio
planavimo ir kontrolės departamento
direktorės pavaduotoja Algimanta
Laskauskienė, Strateginio planavimo
skyriaus vedėja Edita Sabalionytė,
vyriausioji specialistė Sandra
Mickevičiūtė

05-01-01-01-03 Priemonė. Dalyvauti
Patvirtinti tarpinstitucinio veiklos
pasirengimo 2014-2020 m. plano „Kultūra“ projektą ir
koordinuoti jo įgyvendinimą
Europos Sąjungos
struktūrinei paramai
veikloje, panaudojant
techninę paramą
Parengti ES struktūrinės paramos
administravimo vidaus procedūrų
vadovą

05-01-01-01-04 Priemonė. Užtikrinti
Parengti Kultūros ministerijos
Kultūros ministerijos vidaus 2013 metų veiklos ataskaitą
administravimą (struktūros
tvarkymas, dokumentų,
personalo, turimų
materialinių ir finansinių
išteklių valdymas)
Atlikti Kultūros politikos kaitos
gairių tarpinstitucinio veiklos
plano programinį vertinimą

Atlikta investicijų poreikio analizė pagal
pateiktus galimų kultūros paveldo bei
kultūros infrastruktūros aktualizavimo
investicinių projektų aprašymus
(įvertintų projektų skaičius)

1272,0

III-IV

I

I

35858,0

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

1,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vyriausioji specialistė Vaida
Vilkuotytė

I

1,0

Strateginio planavimo skyriaus vyriausioji
specialistė Iveta Gedvilaitė Puodžiūnienė

I

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

Dokumentų skaičius

46,0

I-II

Surinkti informaciją iš Kultūros
ministerijai pavaldžių 46
biudžetinių įstaigų apie
pareigybių skaičių ir darbo
užmokestį pagal pareigybių
grupes ir įkelti informaciją į
centralizuotą stebėsenos
informacinę sistemą (SIS)
Parengti Asmenų, atsakingų už
2014 metais Kultūros
ministerijos koordinuojamų
tarpinstitucinių veiklos planų,
programų ir strategijų
įgyvendinimą, sąrašą bei
Asmenų, atsakingų už 2014
metais valstybės institucijų ir
įstaigų koordinuojamų
tarpinstitucinių veiklos planų,
programų ir strategijų
įgyvendinimą, sąrašą, tvirtinamus
ministro įsakymais

Informacijos teikimo centralizuotoje
stebėsenos informacinėje sistemoje etapų
skaičius

4,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vyriausiosios specialistės Sandra
Mickevičiūtė, Iveta Gedvilaitė
Puodžiūnienė, Finansų ir turto valdymo
skyriaus vyriausiosios specialistės
Gražina Vaičienė, Gerda Slavickienė
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Finansų ir turto valdymo
skyriaus vyriausioji specialistė Dalia
Babickaitė

Atsakingų asmenų sąrašų skaičius

2,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vyriausioji specialistė Vaida
Vilkuotytė

I-IV

II-III

Koordinuoti ir parengti Kultūros Kultūros ministerijos 2015–2017 metų
ministerijos 2015–2017 metų
strateginio veiklos plano projekto
strateginį veiklos planą,
rengimo etapų skaičius
tvirtinamą ministro įsakymu

4,0

Asignavimų valdytojų
Įvertintų ir suderintų asignavimų
2015–2017 metų strateginių
valdytojų 2015–2017 metų strateginių
veiklos planų projektų
veiklos planų projektų skaičius
vertinimas; suderinimas pagal
Strateginio planavimo metodikos
reikalavimus; centralizuotoje
stebėsenos informacinėje
sistemoje (SIS) pateiktos
informacijos tikrinimas
Informacijos tikrinimo centralizuotoje
stebėsenos informacinėje sistemoje etapų
skaičius

9,0

4,0

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

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

4,0

Atlikti veiklos, vidaus kontrolės
sistemos, programos vykdymo
vertinimo vidaus auditus
Kultūros ministerijoje ir jai
pavaldžiuose ar jos valdymo
sričiai priskirtuose viešuosiuose
juridiniuose asmenyse

Vidaus auditų skaičius (vienetai) P-0501-01-01-02

9,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vedėja Edita Sabalionytė,
vyriausiosios specialistės Sandra
Mickevičiūtė, Iveta Gedvilaitė
Puodžiūnienė ir Vaida Vilkuotytė,
Finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja
Veronika Virganavičiūtė, vyriausiosios
specialistės Gražina Vaičienė ir Gerda
Slavickienė
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vedėja Edita Sabalionytė,
vyriausiosios specialistės Sandra
Mickevičiūtė, Iveta Gedvilaitė
Puodžiūnienė, Vaida Vilkuotytė, Kultūros
ministro 2012 m. balandžio 6 d. įsakymu
Nr. ĮV-244 paskirti įstaigų veiklos
koordinatoriai
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vyriausiosios specialistės Sandra
Mickevičiūtė, Iveta Gedvilaitė
Puodžiūnienė, Vaida Vilkuotytė

II-IV

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Strateginio planavimo
skyriaus vyriausiosios specialistės Sandra
Mickevičiūtė, Iveta Gedvilaitė
Puodžiūnienė, Vaida Vilkuotytė, Finansų
ir turto valdymo skyriaus vyriausiosios
specialistės Dalia Babickaitė, Gražina
Vaičienė, Gerda Slavickienė
Vidaus audito skyriaus vedėja Daiva
Liekienė, Vidaus audito skyriaus
vyriausieji specialistai Janė
Gruzdzevičienė, Janina Radavičienė,
Migla Surgailytė, Saulius Gruodis,
Snieguolė Giraitienė, Jelena Charlap

I-IV

I-IV

Kultūros srities
antikorupcinės 2011-2014
metų programos priemonių
įgyvendinimo plano,
patvirtinto kultūros
ministro 2012 m. lapkričio
22 d. įsakymu Nr. ĮV-833,
7 punktu nustatyta
priemonė

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

Paskelbtų kultūros ministro įsakymų
skaičius

Registruoti dokumentus,
Dokumentų skaičius
organizuoti viešuosius pirkimus,
atlikti techninį, materialinį ir
ūkinį veiklos aptarnavimą
Viešųjų pirkimų skaičius

Vesti Kultūros ministerijos
asignavimų pagal priemones
apskaitą ir kontroliuoti lėšų
panaudojimą, rengti Biudžeto
sąmatų vykdymo ir Finansines
ataskaitas, pateikti jas Finansų
ministerijai
Tikrinti 46 Kultūros ministerijai
pavaldžių biudžetinių įstaigų
Biudžeto sąmatų vykdymo
ataskaitas, parengti suvestines
ketvirtines bei metines ataskaitas

45,0

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vedėja Rūta Pileckaitė, Saugomų teritorijų
ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja Irma
Grigaitienė, Regionų kultūros skyriaus
vedėja Irena Seliukaitė, Meno ir kūrybinių
industrijų politikos departamento
Profesionalaus meno skyriaus vedėja Elė
Ona Vilkienė, Autorių teisės skyriaus
vedėja Nijolė Janina Matulevičienė,
Istorinės - kultūrinės atminties
įprasminimo skyriaus vedėja Ona Šaltytė,
Tautinių mažumų skyriaus vedėjas
Kastytis Minkauskas, Strateginio
planavimo ir kontrolės departamento
Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų
skyriaus vedėja Daiva Parulskienė

I-IV

15000,0

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

I-IV

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

I-IV

500,0

Parengtos Biudžeto sąmatų vykdymo
ataskaitos

4,0

Parengtos Finansinės ataskaitos

4,0

Parengtos suvestinės Biudžeto sąmatų
vykdymo ataskaitos

4,0

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės
skyriaus vedėja - vyriausioji buhalterė
Violeta Vasiljevienė, vyriausioji
specialistė Birutė Ratovičienė

Kultūros srities
antikorupcinės 2011-2014
metų programos priemonių
įgyvendinimo plano,
patvirtinto kultūros
ministro 2012 m. lapkričio
22 d. įsakymu Nr. ĮV-833,
8 punktu nustatyta
priemonė

Pateikti Kultūros ministerijos
Parengtas konsoliduotas Kultūros
Finansinės ataskaitos už 2013
ministerijos Finansinių ataskaitų rinkinys
metus duomenis į konsolidavimo už 2013 m.
sistemą VSAKIS, vykdyti
pateiktų 72 Kultūros ministerijos
konsolidavimo grupės Finansinių
ataskaitų duomenų
konsolidavimo proceso stebėseną
ir parengti konsoliduotą
Kultūros ministerijos Finansinę
ataskaitą už 2013 m.

1,0

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

I-II

Įdiegti Finansų valdymo sistemą Įdiegtų sistemų skaičius

1,0

Bendrųjų reikalų skyrius vedėjas Nerijus
Baranauskas, vyriausiasis specialistas
Tadas Bulovas, Buhalterinės apskaitos ir
atskaitomybės skyriaus vedėja Violeta
Vasiljevienė, vyriausiosios specialistės
Rusnė Rinkevičienė, Mažena Koreckaja,
Laura Unikauskienė, Birutė Ratovičienė

I

Suvesti įstaigų finansinius
Įjungtų į NAVISION sistemą įstaigų
duomenis į NAVISION sistemą skaičius (vienetai)

46,0

I-IV

Rengti informacinius pranešimus Parengtų informacinių pranešimų
ir skelbti Kultūros ministerijos
skaičius
internetiniame puslapyje

400,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Finansų ir turto valdymo
skyriaus vyriausiosios specialistės
Gertrūda Slavickienė, Gražina Vaičienė
Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios
specialistės Laura Pačtauskaitė, Sigita
Kasparaitė

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir
Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė, vyriausiasis specialistas
Saulius Šimanauskas

I

Rengti spaudos konferencijas
05-01-01-01-05 Priemonė. Įgyvendinti
pirmininkavimo Europos
Sąjungos Tarybai
programas, apibendrinti
Lietuvos pirmininkavimo
Europos Sąjungos Tarybai
rezultatus pagal Kultūros
ministerijos kompetenciją
05-01-02

Surengtų spaudos konferencijų

5,0

Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos
Sąjungoje išlaikomų Kultūros
ministerijos pareigybių skaičius
(vienetai) P-05-01-01-01-03

2,0

TIKSLAS. Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą

109,0

74468,0
Įgyvendintų investicinių projektų
skaičius (vienetai) R-05-01-02-01

05-01-02-01

I-IV

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Finansų ir turto valdymo
skyriaus vedėja Veronika Virganavičiūtė,
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento direktorės pavaduotoja
Algimanta Laskauskienė
UŽDAVINYS. Tęsti kultūros objektų statybą bei esamų rekonstravimą, aprūpinti įstaigas šiuolaikines technologijas atitinkančia įranga
13,0

IV

74468,0

Lietuvos Respublikos
pirmininkavimo Europos
Sąjungos Tarybai 2013 m.
tarpinstitucinis 2014 metų
veiklos planas

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

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

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

70,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Finansų ir turto valdymo
skyriaus vedėja Veronika Virganavičiūtė,
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento direktorės pavaduotoja
Algimanta Laskauskienė, Strateginio
planavimo ir kontrolės departamento
patarėjas Šarūnas Šoblinskas

I-IV

Parengti sutartis su savivaldybių
administracijomis, vykdyti
registraciją ir stebėseną
Atlikti paraiškų einamąją
kontrolę ir lėšų poreikio
prognozę, paraiškas pateikti
mokėjimui
Parengti suvestinę dėl
savivaldybių investicijų projektų
įtraukimo į VIP 2015-2017 m.
projektą
Rengti savivaldybėms skirtų VIP
lėšų panaudojimo ataskaitas

Sutarčių skaičius

34,0

I-II

Paraiškų skaičius (planuojamas pagal
savivaldybių pateikiamų paraiškų
skaičių)

200,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Finansų ir turto valdymo
skyriaus vyriausioji specialistė Dalia
Babickaitė

Rengti informaciją apie
savivaldybių investicijų
programos pagal investicijų
projektų įgyvendinimo
programas vykdymą (Forma B8)
Atlikti valstybės biudžeto
lėšomis finansuotų ir užbaigtų
savivaldybių Investicijų projektų
analizę

Ataskaitų skaičius

1,0

Ataskaitų skaičius

3,0

Ataskaitų skaičius

2,0

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų
savivaldybių Investicijų projektams,
panaudojimas (proc.)

Parengti suvestinę dėl valstybės Ataskaitų skaičius
investicijų projektų įtraukimo į
VIP 2015-2017 m. projektą
Rengti informaciją apie
Ataskaitų skaičius
investiciniams projektams skirtų
asignavimų panaudojimą

100,0

1,0

2,0

I-IV

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Finansų ir turto valdymo
skyriaus vyriausioji specialistė Daiva
Jankauskienė
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Finansų ir turto valdymo
skyriaus vyriausioji specialistė Daiva
Jankauskienė
Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Finansų ir turto valdymo
skyriaus vyriausioji specialistė Dalia
Babickaitė

II-IV

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento direktorės pavaduotoja
Algimanta Laskauskienė, Strateginio
planavimo ir kontrolės departamento
patarėjas Šarūnas Šoblinskas

I-IV

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

31320,0

I-IV

II-IV

II, III, IV

II, IV

43148,0

valstybės kultūros įstaigų
infrastruktūros plėtros
programą

Rengti informaciją apie valstybės
investicijų programos pagal
investicijų projektų
įgyvendinimo programas ir
investicijų projektų vykdymą
(Forma
B-8)
Atlikti valstybės
biudžeto
lėšomis finansuotų ir užbaigtų
valstybės kultūros įstaigų
Investicijų projektų analizę

Ataskaitų skaičius

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

2,0

100,0

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Finansų ir turto valdymo
skyriaus vyriausioji specialistė Dalia
Babickaitė

II-IV

Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento direktorės pavaduotoja
Algimanta Laskauskienė, Strateginio
planavimo ir kontrolės departamento
patarėjas Šarūnas Šoblinskas

I-IV

* Vertinimo kriterijaus reikšmė bus nustatyta atlikus tyrimą "Gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis".
Pastaba. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos 2014-ųjų metų veiklos plane numatyti priemonių asignavimai atitinka Kultūros ministerijos 2014–2016 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-38, patvirtintus asignavimus.

