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Ši tęstinė programa yra neatskiriama nacionalinės kultūros politikos dalis ir įgyvendina
institucijos strateginį tikslą – „Skatinti kultūros ir meno kūrėjų kūrybinę veiklą ir jos sklaidą“.
Programos rezultatai ilgalaikiai, skatinantys Lietuvos kultūros plėtrą ir sklaidą.
Profesionalusis menas yra viena pagrindinių nacionalinės kultūros dalių, atspindinti
kūrybiškumo, meno įvairovės ir kūrybos laisvės įtvirtinimo valstybės gyvenime lygį,
laiduojanti tautos kultūros savitumą ir jos tęstinumą. Profesionaliosios kūrybinės veiklos ir
meno įvairovės plėtotė yra vienas iš Lietuvos kultūros politikos tikslų, nustatytų Lietuvos
kultūros politikos nuostatose.
Profesionalaus meno plėtra skatinama skiriant menininkams stipendijas meno kūriniams
sukurti bei jų profesiniam meistriškumui kelti, įvertinant iškiliausių kultūros ir meno kūrėjų
kūrybą ir darbus nacionalinėmis, Vyriausybės, Kultūros ministerijos premijomis, finansuojant
juridinių asmenų vykdomus įvairių profesionalaus meno sričių projektus, meno kūrėjų
organizacijų kūrybinės veiklos programas. Šios priemonės į profesionalaus meno kūrybos
lauką įtraukia didesnį menininkų skaičių, skatina meno renginių įvairovę bei plečia
profesionalaus meno ryšius su industrija.
Profesionalaus meno informacijos centrų veiklos aktyvinimas, nacionalinių muzikos ir
scenos kūrinių įrašų ir natų leidyba, profesionalaus meno projektų sklaidos Lietuvos
regionuose skatinimas prisideda prie profesionalaus meno plėtros ir sklaidos, gerina šalies
gyventojams teikiamų meno paslaugų sąlygas, didina profesionalaus meno prieinamumą bei
šalies gyventojų domėjimąsi profesionaliu menu.
Didelis dėmesys skiriamas visuomenės švietimui intelektinės nuosavybės teisių
klausimais. Programos įgyvendinimas turėtų skatinti kūrybą, sudaryti sąlygas kūrėjams gauti
deramą atlygį už kūrybos rezultatų panaudojimą, formuoti visų šalies ūkio subjektų ir
visuomenės pozityvų požiūrį į autorių teisių apsaugą.
Svarbus institucijos tikslas – skatinti ir plėtoti kultūrų dialogą, plėsti tarptautinius
kultūrinius ryšius, skleisti ir pristatyti nacionalinę kultūrą ir meną užsienyje, o užsienio
valstybių – Lietuvoje. Kultūra yra vienas iš pagrindinių veiksnių, formuojant patrauklų
Lietuvos įvaizdį pasaulyje. Pristatant Lietuvos kultūrą ir meną užsienio šalyse sudaromos
galimybės tiesiogiai pažinti ir įvertinti Lietuvos kūrėjų gebėjimus, kurie įtaigiausiai liudija
apie šalies kultūros ir jos bendro išsivystymo lygį.
Programa siekiama parengti menininkų interesus ginančius teisės aktus, nustatyti ir
įgyvendinti skaidrius viešo profesionaliojo meno konkursinio finansavimo kriterijus, užtikrinti
meno įvairovę ir kūrybos laisvę valstybėje, laiduoti nacionalinės kultūros savitumą ir jos
tęstinumą bei pristatymą užsienyje.
Vyriausybės prioritetas (-ai)

Skatinti šalies mokslo ir
technologijų pažangą,
plėtoti informacinę ir žinių
visuomenę, didinti švietimo,
kultūros, mokslo, sveikatos
apsaugos finansavimą
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Programos tikslo pavadinimas

01
Puoselėti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį scenos meną
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Siekiant tikslo finansuojamos 2 nacionalinių teatrų (Nacionalinio operos ir baleto teatro,
Nacionalinio dramos teatro), 11 valstybės teatrų, nacionalinės koncertinės įstaigos
Nacionalinės filharmonijos ir 5 valstybės koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programos.
Profesionalaus meno projektų įvairovė skatinama finansuojant konkurso būdu atrinktus
nebiudžetinių teatrų ir koncertinių įstaigų naujus muzikos ir scenos meno projektus.
Tai sudarys galimybę visuomenei pamatyti aukšto meninio lygio operos ir dramos
pastatymus Lietuvos teatruose, išgirsti aukščiausio profesinio lygio muzikos atlikėjų
koncertines programas, susipažinti su talentingiausių užsienio scenos meistrų kūryba. Bus
užtikrinta profesionalaus muzikos ir scenos meno sklaida Lietuvoje ir užsienyje.
Uždavinys (kodas 01) – Siekti profesionalaus scenos meno kūrybinių programų ir
projektų įvairovės.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
− Užtikrinti valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programų
įgyvendinimą;
− Užtikrinti nebiudžetinių teatrų ir koncertinių įstaigų muzikos ir scenos meno
projektų įgyvendinimą.
Rezultato vertinimo kriterijus:
− Valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų parduotų bilietų skaičius;
− Viešai atliktų teatrų pastatymų ir koncertų skaičius.
Produkto vertinimo kriterijai:
− Pastatymų valstybės teatrų repertuare skaičius;
− Naujų pastatymų, meno programų valstybės teatruose skaičius (1 teatre
vidutiniškai);
− Koncertinių įstaigų kolektyvų, atlikėjų gastrolių užsienyje skaičius;
− Įgyvendintų naujų profesionalaus muzikos ir scenos meno projektų
nebiudžetinėse įstaigose skaičius.
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Sudaryti sąlygas kurti ir skleisti profesionalųjį kino meną

Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Siekiant šio tikslo konkurso būdu skiriamas finansavimas nacionalinių vaidybinių,
dokumentinių ir animacinių filmų kūrimui. 2002 m. priimtas Kino įstatymas reglamentuoja
bendrą filmų gamybą ir įteisina ją kaip vieną iš kino gamybos projektų finansavimo prioritetų.
2007 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybei pritarus Lietuvos narystei Europos Tarybos
Europos kino paramos fonde Eurimages, sukurtas juridinis pagrindas Lietuvos dalyvavimui šio
fondo, remiančio europietiškų bendros gamybos audiovizualinių, kinematografinių darbų
produkciją, platinimą ir transliavimą, veikloje bei galimybė pasinaudoti fondo skiriamu
finansavimu kinui.

Nacionalinio kino plėtros sąlygas taip pat gerina Lietuvos dalyvavimas Europos
Sąjungos audiovizualinio sektoriaus paramos programoje MEDIA, kuri stiprina Europos filmų,
TV ir naujosios medijos konkurencingumą, skatina audiovizualinio sektoriaus plėtrąEuropoje,
gerina Europos filmų, televizijos programų ir multimedijos kokybę. Kino ir video produkcijai
pristatyti tarptautiniuose festivaliuose, užsienio rinkose ir reklaminiuose renginiuose, 2005 m.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kartu su Estijos Respublikos kultūros ministerija ir
Latvijos Respublikos kultūros ministerija pasirašė sutartį dėl bendradarbiavimo Baltic Films
projekte. Tai sudaro galimybę bendromis pastangomis pristatyti Baltijos valstybių kino ir video
produkciją svarbiausiose rinkose ir plėsti kino ir video pramonę Baltijos valstybėse.
Nacionalinių ir bendros gamybos filmų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje skatina konkurso
būdu iš šios programos skiriamas finansavimas Lietuvos kino pristatymui užsienio renginiuose.
Uždavinys (kodas 01) – Sudaryti sąlygas nacionalinių ir bendros gamybos filmų gamybai
ir sklaidai.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
− Užtikrinti nacionalinių ir bendros gamybos filmų gamybą,
− Užtikrinti nacionalinių ir bendros gamybos filmų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje.
Rezultato vertinimo kriterijus:
− Sukurtų valstybės paramą gavusių nacionalinių ir bendros gamybos filmų
skaičius;
− Tarptautinių festivalių, kuriuose pristatyti nacionaliniai ir bendros gamybos
filmai, skaičius.
Produkto vertinimo kriterijai:
− Įgyvendinamų filmų gamybos projektų skaičius;
− Finansuotų kino sklaidos projektų skaičius.
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Supažindinti visuomenę su šiuolaikiniu menu, sudaryti sąlygas jo raiškai
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Tikslui pasiekti finansuojama biudžetinės įstaigos Šiuolaikinio meno centro veikla, skirta
supažindinti Lietuvos visuomenę su šiuolaikinio vaizduojamojo, tarpdisciplininio meno,
videomeno, dizaino tendencijomis, žymiausiais kūrėjais, atskirų šalių vizualinės kūrybos
rezultatais. Šiaurės ir Rytų Europoje savo veikla išsiskiriantis Šiuolaikinio meno centras atlieka
pagrindines nacionalinio ir užsienio šiuolaikinio meno parodų organizavimo, kuravimo bei
propagavimo funkcijas Lietuvoje. Centro rengiamos parodos, vykdoma edukacinė programa ir
jo teikiama informacija (interneto centras „Info labas“, pokalbiai su užsienio menotyrininkais,
centro leidinys „Interviu“, parodas lydinčios publikacijos, rodomi kino filmai, centro TV
programa) suteikia galimybes visuomenei susipažinti su naujausiais Lietuvoje ir užsienyje
vykstančiais šiuolaikinio meno procesais. Centras organizuoja Lietuvos dailės pristatymus
užsienyje, kurie sudaro galimybę šiuolaikinio meno kūrėjams pristatyti savo kūrybą, o
visuomenei susipažinti su Lietuvos ir užsienio šiuolaikinio meno tendencijomis ir raida.
Uždavinys (kodas 01) - Siekti šiuolaikinio vaizduojamojo meno raiškos įvairovės.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
− Užtikrinti šiuolaikinio vaizduojamojo meno projektų įgyvendinimą.
Rezultato vertinimo kriterijus:
− Šiuolaikinio meno centro parduotų bilietų skaičius (tūkst.).
Produkto vertinimo kriterijus:
− Šiuolaikinio meno projektų skaičius.
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Skatinti kultūros ir meno kūrėjų kūrybinę raišką ir jos pristatymą
visuomenei
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Skiriamos valstybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjų kūrybiškumui skatinti,
kūrybiniams projektams įgyvendinti, dalyvauti Lietuvos ir užsienio meno renginiuose.
Aukščiausio lygio kultūros ir meno kūrybai įvertinti bei kultūros ir meno kūrėjams paskatinti
skiriamos Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos, Vyriausybės kultūros ir meno
premijos bei finansuojami Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatų kūrybos
sklaidos projektai. Kasmet teikiamos Kultūros ministerijos premijos už atskirose kultūros ir
meno srityse pasiektus meno kūrėjų ir kultūros darbuotojų veiklos rezultatus.
Finansinė parama šiuolaikiniams dramos ir muzikos kūriniams sukurti ir juos viešai
atlikti skatina meno kūrėjus kurti, sudaro sąlygas rastis naujiems meninės kūrybos darbams,
visuomenei susipažinti su dabarties profesionaliuoju menu, aktyvina meno kūrėjų kūrybos
sklaidą.
Įgyvendinama tarpinstitucinė Paramos jauniesiems menininkams 2007–2015 metais
programa, kurios priemonės gerina jaunųjų menininkų ugdymo, kūrybos, profesinio tobulėjimo
sąlygas, padeda jiems integruotis į Lietuvos kultūrinį gyvenimą ir tapti aktyviais meno
kūrėjais.
Teikiamos kompensacinės išmokos atitinkamų kategorijų meno kūrėjams garantuoja
socialinę paramą tiems menininkams, kurie dėl profesijos specifikos negali dirbti iki nustatyto
pensinio senatvės amžiaus. Tuo pačiu sudaromos sąlygos menininkų kaitai, galimybė jauniems
menininkams įsijungti į kūrybinę veiklą ir tobulinti savo profesinį meistriškumą.
Kasmet skiriamu meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų finansavimu siekiama
aktyvesnės organizacijų veiklos, jų dalyvavimo visuomenės gyvenime, tarptautinių ryšių
plėtojimo, meno renginių įvairovės ir sklaidos.
Galimybę visuomenei pristatyti aukščiausio lygio meno kūrybą teikia Lietuvos
nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatų kūrybos populiarinimas ir vadybos kokybe,
tarptautiniu pripažinimu, regionine sklaida išsiskiriančių, Lietuvoje rengiamų tarptautinių
meno renginių (parodų, festivalių, konkursų) finansavimas. Siekiant platesnės profesionalaus
meno sklaidos ir prieinamumo, taip pat Lietuvos profesionalaus meno tarptautinės integracijos,
konkurso būdu finansuojami profesionalaus meno pristatymo Lietuvos regionuose projektai,
muzikos ir scenos kūrinių įrašų ir natų leidyba, kultūros informacijos centrų plėtra, projektų
konkurso būdu skiriamos lėšos šiuolaikinės įvairių žanrų Lietuvos populiariosios muzikos
sklaidos sąlygoms gerinti, sudaryti prielaidas integruotis į tarptautinę rinką, kelti kūrėjų ir
atlikėjų profesinį meistriškumą, vadybininkų, prodiuserių, leidėjų kvalifikaciją, skatinti
lietuviško repertuaro sklaidą užsienyje.
Uždavinys (kodas 01) - Sudaryti sąlygas kultūros ir meno kūrėjų kūrybinei raiškai.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
− Skirti valstybės stipendijas kultūros ir meno kūrėjams;
− Skirti Lietuvos nacionalines kultūros ir meno, Vyriausybės kultūros ir meno bei
metines ministerijos premijas;
− Skatinti šiuolaikinės dramos ir muzikos meno kūrinių sukūrimą;
− Įgyvendinti Paramos jauniesiems menininkams 2007–2015 metais programą
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) programos priemonė);
− Skirti kompensacines išmokas kūrybiniams darbuotojams.
Uždavinys (kodas 02) – Sudaryti sąlygas kultūros ir meno kūrėjų prisistatymui
visuomenėje.

Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
− Užtikrinti nacionalinių premijų laureatų kūrybos sklaidą;
− Užtikrinti meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimą;
− Užtikrinti, kad Lietuvoje būtų rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiai;
− Užtikrinti, kad Lietuvoje būtų rengiami tradiciniai profesionalaus muzikos meno
atlikėjų tarptautiniai konkursai;
− Vykdyti Muzikos ir scenos kūrinių įrašų ir natų leidybos programą (LRV
programos priemonė);
− Vykdyti Profesionalaus meno sklaidos regionuose programą (LRV programos
priemonė);
− Vykdyti Kultūros informacinių centrų programą (LRV programos priemonė);
− Užtikrinti šiuolaikinės Lietuvos populiariosios muzikos sklaidos projektų
įgyvendinimą.
Rezultato vertinimo kriterijus:
− Finansuota meno projektų nuo gautų paraiškų, proc.
− Paskirta stipendijų nuo gautų paraiškų, proc.
Produkto vertinimo kriterijai:
1-ajam uždaviniui:
− Metinių stipendijų skaičius;
− Premijų skaičius;
− Sukurtų šiuolaikinės dramos ir muzikos kūrinių skaičius;
− Įgyvendintų paramos jauniesiems menininkams projektų skaičius;
− Kūrybinių darbuotojų, gaunančių kompensacines išmokas, skaičius.
2-ajam uždaviniui:
− Įgyvendintų Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatų kūrybos
sklaidos projektų skaičius;
− Įgyvendintų meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų skaičius;
− Surengtų tęstinių, tarptautinių meno renginių skaičius;
− Surengtų tradicinių profesionalaus muzikos meno atlikėjų tarptautinių konkursų
skaičius;
− Išleistų muzikos ir scenos kūrinių įrašų ir natų leidinių skaičius;
− Įgyvendintų profesionalaus meno sklaidos regionuose projektų skaičius;
− Įgyvendintų kultūros informacijos centrų plėtros projektų skaičius;
− Įgyvendintų populiariosios muzikos sklaidos projektų skaičius.
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Užtikrinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Ministerija, kaip Vyriausybės įgaliota institucija, įgyvendinanti valstybės politiką autorių
teisių ir gretutinių teisių srityje, siekia užtikrinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą.
Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos sistema tobulinama pagal ES teisės
aktų reikalavimus, tarptautinius įsipareigojimus, siekiant, kad menininkai turėtų sąlygas ir
galimybes pragyventi iš kūrybos, kad autorių teisės ir gretutinės teisės būtų gerbiamos.
Įgyvendindama šį tikslą valstybė turi koordinuoti atitinkamos teisinės bazės ir jos
įgyvendinimo mechanizmo sukūrimą bei jų tobulinimą: įgyvendinti Autorių teisų ir gretutinių
teisių įstatymą, ratifikuotas šios srities tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius susitarimus,
atstovauti valstybės interesams Pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje (PINO) ir
ES institucijose, rengti Lietuvos Respublikos poziciją ir kitus dokumentus ES institucijose
nagrinėjamais klausimais.
Siekiant tikslo, vykdoma Visuomenės švietimo intelektinės nuosavybės teisių klausimais
programa, kuria siekiama ugdyti Lietuvos žmonių savimonę ir pagarbą intelektinės veiklos
rezultatams bei jų kūrėjų teisių apsaugai, skatinama kūrybinė veikla Lietuvoje ir teisėta šios
veiklos rezultatų sklaida.
Autorių ir atlikėjų turtines ir asmenines neturtines teises Ministerija įgyvendina
vykdydama šių teisių kolektyvinio administravimo priežiūrą ir Vyriausybės nustatyta tvarka
koordinuodama kompensacinio atlyginimo mokėjimą už kūrinių panaudą ir atgaminimą
asmeniniais tikslais, taip pat vykdydama autorių ir atlikėjų asmeninių neturtinių teisių
priežiūrą.
Uždavinys (kodas 01) – Užtikrinti efektyvų autorių teisių ir gretutinių teisių
apsaugos sistemos funkcionavimą.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
− Dalyvauti įgyvendinant tarptautines intelektinės nuosavybės konvencijas;
− Įgyvendinti Visuomenės švietimo intelektinės nuosavybės teisių klausimais
programą (LRV programos priemonė);
− Užtikrinti kompensacinį atlyginimą autoriams ir atlikėjams už kūrinių atgaminimą
asmeniniais tikslais ir autoriams už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose.
Rezultato kriterijai:
− Atstovaujamų Lietuvos autorių ir atlikėjų skaičius;
− Vidutinė autoriui tenkanti autorinio atlyginimo suma;
− Vidutinė atlikėjui tenkanti atlyginimo suma.
Produkto kriterijai:
− Seminarų, diskusijų intelektinės nuosavybės temomis skaičius;
− Antipiratinių akcijų skaičius;
− Vidutinis 1 autoriui tenkantis atlyginimas už knygų panaudą bibliotekose;
− Autorių, gaunančių autorinį atlyginimą už knygų panaudą bibliotekose, skaičius.
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Plėtoti Lietuvos kultūros dialogą su pasaulio kultūromis
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Šiuo programos tikslu siekiama plėtoti visaverčius kultūrinius mainus, skatinant kultūros
organizacijas kuo aktyviau dalyvauti Europos Sąjungos kultūrinėse programose, kitų
tarptautinių organizacijų veikloje ir prisidėti formuojant patrauklų Lietuvos įvaizdį pasaulyje.
Kultūros ministerija įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasirašytas
tarptautines dvišalio bendradarbiavimo tarpvyriausybines sutartis (26), Kultūros ministerijos
pasirašytas tarpžinybines kultūrinio bendradarbiavimo sutartis, programas ir protokolus.
Bendradarbiaujant su šiomis šalimis skatinamas kultūros srityje dirbančių asmenų mobilumas,
meno kūrinių ir renginių judėjimas, taip pat kultūros ir meno žmonių užimtumas.
Ministerija koordinuoja Lietuvos dalyvavimą daugiašalio kultūrinio bendradarbiavimo
programose ir projektuose, inicijuotuose tarptautinių organizacijų, kurių nare yra Lietuva
(Europos Sąjungos, UNESCO, Europos Tarybos, Baltijos valstybių Ministrų Tarybos, Baltijos
jūros valstybių kultūros ministrų forumo, ARS BALTICA). Koordinuojamas Lietuvos
dalyvavimas Europos Sąjungos programose Kultūra (2007–2013), Media (2007–2013),
Europos kultūrų dialogo metai (2008), Europa piliečiams (2007–2013). Pagal įsipareigojimus
Europos Komisijai būtina kofinansuoti Lietuvos projektus, gaunančius Bendrijos paramą.
Kultūros ministerija ir Vilniaus m. savivaldybė 2006 m. rugsėjo 28 d. įsteigė VšĮ
„Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“, kuriai pavesta parengti ir įgyvendinti programą
„Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“. Ši programa, apimanti visas kultūros raiškos
formas ir visuomenės grupes, tampa pirmuoju tokio masto šalies įvaizdžio formavimo per
kultūrą įrankiu. Programos dėka Lietuvoje bus atnaujinami ir statomi kultūros infrastruktūros
objektai, didės turistų srautai ir atsiras naujos kultūros renginių tradicijos.
Siekiant plėtoti tolerancija ir savitarpio supratimu pagrįstą Lietuvos kultūros dialogą su
pasaulio šalių kultūromis, kryptingai ir nuosekliai pristatyti Lietuvos kultūrą ir meną užsienio
valstybėse, skatinti nekomercinius menininkų, meno administratorių, kultūros darbuotojų,
kūrinių mainus, kokybiškai įgyvendinti tarptautines dvišales kultūrinio bendradarbiavimo
sutartis, įsteigtos Lietuvos kultūros atašė pareigybės LR ambasadose 11 šalių bei Lietuvos
nuolatinėje atstovybėje ES.
Nacionalinės kultūros pristatymui ir sklaidai užsienyje įsteigtas Lietuvos institutas, kurio
tikslas – pristatyti Lietuvos valstybę užsienio visuomenei, rengti ir įgyvendinti tarptautines
kultūros ir meno programas, kaupti, sisteminti ir skleisti informaciją apie Lietuvos kultūrą bei
meną, mokslą ir švietimą, koordinuoti Lietuvos kultūros ir meno sklaidą pasaulyje, dalyvauti
tarptautiniuose kultūros, mokslo ir švietimo mainuose ir taip prisidėti kuriant patrauklų
Lietuvos valstybės įvaizdį. Lietuvos instituto veikla leidžia prisidėti koordinuojant valstybės
pastangas pristatyti šalies kultūrą bei meną užsienyje.
Uždavinys (kodas 01) – Skatinti tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
− Užtikrinti dalyvavimą ES programose;
− Užtikrinti kultūros atašė užsienyje tinklo plėtrą, Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos sekretoriato veiklą, įgyvendinti tarptautines sutartis;
− Vykdyti projekto "Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" parengiamuosius
darbus.
Uždavinys (kodas 02) - Pristatyti Lietuvos kultūrą ir meną užsienyje, formuojant teigiamą
Lietuvos įvaizdį pasaulyje.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonė:
− Užtikrinti kultūros projektų sklaidą užsienyje.

Rezultato vertinimo kriterijai:
− Užsienio šalių, su kuriomis bendradarbiaujama kultūros srityje, skaičius.
Produkto vertinimo kriterijai:
1-ajam uždaviniui:
− Gavusių ES finansavimą projektų skaičius;
− Surengtų seminarų skaičius;
− Dalyvių seminaruose skaičius;
− Kultūros atašė užsienyje skaičius;
− Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato surengtų renginių,
susijusių su UNESCO tikslų įgyvendinimu, skaičius;
− Tarptautinių UNESCO ir kitų šalių nacionalinių UNESCO komisijų organizuotų
renginių, kuriuose dalyvavo Lietuvos atstovai skaičius;
− Įgyvendinamų tarptautinių kultūrinio bendradarbiavimo sutarčių skaičius;
− Įgyvendintų "Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" programos projektų
skaičius.
2-ajam uždaviniui:
− Projektų, pristatančių Lietuvos kultūrą užsienyje skaičius.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Formuojamas aukšto lygio visuomenės meninės kultūros poreikis, ugdomas jos skonis,
vertybinės orientacijos, stiprinamos kūrybinės galios. Visuomenei suteikiama galimybė pažinti
nacionalinę ir pasaulio klasikinę bei šiuolaikinę kultūrą ir meninę kūrybą. Didinamas meno
kūrėjų užimtumas, plečiama ir įvairinama jų veikla.
Tinkama autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga užtikrina kūrėjų ir kūrinių naudotojų
interesų pusiausvyros balansą. Autoriams gaunant didesnius atlyginimus už jų kūrinių
naudojimą visuomenės poreikiams patenkinti, mažinama socialinė įtampa tarp kūrėjų ir kūrinių
naudotojų, stiprinamas menininko vaidmuo valstybėje, gerinamos jų kūrybos ir gyvenimo
(socialinės) sąlygos.
Socialiai palanki kūrybai aplinka ir sąžiningas bei tinkamas turtinių teisių apribojimų
taikymas visuomenės naudai skatina kultūros industriją ir prisideda prie bendro krašto
ekonomikos augimo.
Tarptautiniai kultūros ryšiai įvairina kultūrinį šalies gyvenimą, didina meno ir kultūros
žmonių užimtumą, menininkų ir jų kūrinių mobilumą, moko naudotis naujomis komunikacijos
technologijomis, tobulina kultūros vadybos įgūdžius.

Ekonominės
klasifikacijos grupės

Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai
Asignavimai
Asignavimai
biudžetiniams
Projektas
2007-iesiems
2008-iesiems
2009-iesiems
metams
metams
metams

1. Iš viso
75457
101454
asignavimų:
išlaidoms
75457
101454
iš jų darbo
28407
32624
užmokesčiui
turtui įsigyti
2. Finansavimo
šaltiniai:
2.1. Lietuvos
75457
101454
Respublikos
valstybės biudžetas
iš jo:
bendrojo
finansavimo lėšos
ES lėšos
kitos specialiųjų
programų lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
Pareigybių skaičius
2030,5
2074
programai
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

(tūkst. litų)
Projektas
2010-iesiems
metams

75457

75457

75457
28407

75457
28407

75457

75457

2074

2074

Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai
Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymas (Žin., 2004, Nr. 153-5573)
Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 96-3523);
Kino įstatymas (Žin., 2002, Nr. 31-1107);
Paramos jauniesiems menininkams 2007–2015 metais programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 276 (Žin., 2007, Nr. 34-1239);
Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 03 24 nutarimas Nr. 331 “Dėl Lietuvos Respublikos
kultūros atašė pareigybių įsteigimo” (Žin., 1998, Nr. 29-774);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimas Nr. 643 “Dėl Lietuvos
Respublikos kultūros atašė pareigybės Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje
Vokietijos Federacinėje Respublikoje įsteigimo”;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 5 d. nutarimas Nr. 1249 “Dėl Lietuvos
Respublikos kultūros atašė pareigybės Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje
Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje įsteigimo”;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 26 d. nutarimas Nr. 1143 “Dėl Lietuvos
Respublikos kultūros atašė pareigybės Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje
Ukrainoje įsteigimo”;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1418 “Dėl Lietuvos
Respublikos kultūros atašė pavaduotojo pareigybės Lietuvos Respublikos diplomatinėje
atstovybėje Lenkijos Respublikoje įsteigimo“;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 1 d. nutarimas Nr. 548 “Dėl Lietuvos
Respublikos kultūros atašė pareigybės Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje
Italijos Respublikoje įsteigimo”;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 31 d. nutarimas Nr. 1096 “Dėl Lietuvos
Respublikos kultūros atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos diplomatinėje
atstovybėje Japonijoje”;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 572 “Dėl Lietuvos
Respublikos kultūros atašė pareigybės Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje
Danijos karalystėje įsteigimo”;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 573 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 331 "Dėl Lietuvos Respublikos
kultūros atašė pareigybių įsteigimo" pakeitimo.
Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma
programa
198.
Parengti Profesionalaus meno sklaidos regionuose programą
2008 metų
I ketvirtis
201.
Parengti Nacionalinio kino centro koncepciją
2008 metų
III ketvirtis
203.
Parengti projektus teisės aktų, kuriuose būtų nustatyta, kad 2008 metų
projektuojant ir statant ar rekonstruojant iš Lietuvos II ketvirtis
Respublikos valstybės biudžeto lėšų visuomenės poreikiams
naudojamus arba viešo naudojimo pastatus būtų numatomos
lėšos meno kūriniams kurti ir eksponuoti
229.
Parengti antipiratinio centro, skirto padėti policijai vykdyti 2008 metų
intelektinės nuosavybės teisių gynimo priemones, koncepciją
I ketvirtis
239.
Dalyvauti Europos Komisijos inicijuotoje programoje „Europos 2007–2008 metai
kultūrų dialogo metai (2008)“
240.
Dalyvauti kasmetinėje pasaulinėje muzikos mugėje MIDEM 2007–2008 metai
(Prancūzija)
Kita svarbi informacija
Įgyvendinant šią programą Kultūros ministerija koordinuoja tarpinstitucinės Paramos
jauniesiems menininkams 2007–2015 metų programos įgyvendinimą bei dalyvauja Lietuvos
tūkstantmečio programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio
18 d. nutarimu Nr. 971 (Žin., 2003, Nr. 73-3405; 2006, Nr. 100-38-78) įgyvendinime.

1b forma
PAVELDO, ISTORINĖS IR KULTŪRINĖS ATMINTIES IŠSAUGOJIMAS
(programos pavadinimas)

PROGRAMOS APRAŠYMAS
2008-ieji
Kultūros ministerija
Kodas

Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas
Programos kodas
02 01
Programos parengimo argumentai

14 900 0116

Šia tęstine programa institucija prisideda prie nacionalinio paveldo, kultūrinės ir
istorinės atminties išsaugojimo, įgyvendindama strateginį tikslą „Išsaugoti ir populiarinti
Lietuvos kultūros paveldą ir tradicijas, skatinti visuomenės dalyvavimą kultūroje, didinti
kultūros ir viešosios informacijos prieinamumą“.
Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 17 d. nutarimu „Dėl
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties koncepcijos“ (Žin.,
2001, Nr. 90-3167) atstatomi Valdovų rūmai, kas taip pat yra Lietuvos tūkstantmečio
programos įgyvendinimo priemonė. Rūmai bus baigti įrengti 2009 m.
Programa yra užtikrinama muziejų veikla, siekiama jų veiklos efektyvumo ir kokybės
gerinimo, taip pat siekiama išsaugoti kultūros paveldą Kultūros ministerijai pavaldžių
institucijų prižiūrimose saugomose teritorijose, vykdomas kultūros paveldo apsaugos
valstybinis administravimas.
Institucijai tenka pagrindinis valstybės švenčių, atmintinų dienų, reikšmingų jubiliejinių
sukakčių minėjimų koordinatorės vaidmuo. Programa siekiama paminėti valstybės istorijoje ir
kultūroje reikšmingas datas, sukaktis, pagerbti iškiliausius Lietuvos kultūros, meno, politikos,
mokslo veikėjus, kurių dėka valstybė sustiprėjo, pakilo jos tarptautinis autoritetas, pagilėjo
kultūros, švietimo, mokslo raida.
Įgyvendinant šią programą siekiama puoselėti tautinę savimonę ir savivoką,
pilietiškumą, pažinti nacionalinę istoriją ir kultūrą, įamžinti reikšmingas vietoves ir asmenis.
Vyriausybės prioritetas (-ai)

Skatinti šalies mokslo ir
technologijų pažangą,
plėtoti informacinę ir žinių
visuomenę, didinti švietimo,
kultūros, mokslo, sveikatos
apsaugos finansavimą
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
01
Valdovų rūmų atstatymas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Eil. Nr.

1.3

Tikslas – archeologinių, istorinių, mokslinių ir architektūrinių tyrimų pagrindu, vadovaujantis
šiuolaikiniais tarptautiniu mastu priimtais paminklotvarkos ir paminklosaugos principais bei
nuostatomis atkurti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus. Šiuo tikslu
įgyvendinamas įstatymas dėl Valdovų rūmų atkūrimo ir Vyriausybės patvirtinta Valdovų
rūmų atkūrimo ir paskirties koncepcija.
Atkurtų Valdovų rūmų paskirtis – tarnauti Lietuvos valstybės reprezentacijai, tenkinti
krašto kultūros, švietimo bei turizmo reikmes, palaikyti ir stiprinti lietuvių tautinę savimonę.
2008 metais numatoma rūmų pietų ir vakarų korpusuose užbaigti apdailos darbus, o šiaurės ir
rytų korpusuose – užbaigti bendrastatybinius darbus bei pradėti apdailos darbus. Taip pat bus
užbaigti terminalo statybos darbai, įrengta vidinio kiemo danga bei sutvarkyta aplinka
pietinėje Valdovų rūmų pusėje.

Uždavinys (kodas 01) – Iki 2009 m. atstatyti Valdovų rūmus.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonė:
- Užbaigti Valdovų rūmų atstatymo darbus.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- Valdovų rūmų atstatymo darbų sąmatos įgyvendinimas (proc.)
Produkto vertinimo kriterijus:
- Restauravimo atstatymo darbų įgyvendinimas nuo sąmatinės vertės (proc.)
02
Sudaryti sąlygas efektyviai Kultūros ministerijos įsteigtų muziejų veiklai
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Siekdama išlaikyti muziejų tinklą, ministerija vykdo muziejų įstatymo 13 straipsnyje
numatytas funkcijas: nustato nacionalinių, respublikinių ir apskričių muziejų plėtotės
strategiją, rengia ir finansuoja ją įgyvendinančias programas; finansuoja Lietuvos kultūrai
svarbias muziejų veiklos, restauravimo ir mokslinių tyrimų programas.
Įgyvendinamoje Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų programoje numatytos
priemonės eksponatų restauravimui, ekspozicijų, saugyklų įrangos ir apsaugos priemonių bei
pastatų atnaujinimui. Muziejų funkcijos labiau orientuojamos komunikavimo linkme,
siejamos su edukacinių programų rengimu bei įgyvendinimu, muziejinių vertybių
skaitmeninimu. 2008 metais numatoma pasirengti naujam Muziejų informacinės sistemos
LIMIS kūrimo ir diegimo etapui.
Nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose yra sukauptos didžiausios ir
vertingiausios eksponatų kolekcijos, todėl jų apsaugai būtinas valstybės dėmesys ir
finansavimas. Daugumos Lietuvos muziejų apsaugos sistemų būklė yra tobulintina, todėl šia
programa siekiama užtikrinti nacionalinių ir respublikinių muziejų rinkinių apsaugą.
Uždavinys (kodas 01) – Gerinti muziejų veiklos efektyvumą ir kokybę.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės:
- Užtikrinti muziejų rinkinių saugojimą ir populiarinimą;
- Vykdyti muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo darbus;
- Diegti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS) ir vykdyti muziejinių
vertybių skaitmeninimą;
- Vykdyti muziejų ekspozicijų atnaujinimo programą.

Uždavinys (kodas 02) – Gerinti muziejų apsaugą, diegti efektyvias apsaugos sistemas.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonė:
- Užtikrinti muziejų efektyvių apsaugos ir priešgaisrinių apsaugos sistemų diegimą.

Rezultato vertinimo kriterijai:
- Atnaujintų nuolatinių ekspozicijų respublikiniuose muziejuose skaičius;
- Parodų skaičius;
- Virtualių parodų skaičius;
- Nacionalinių ir respublikinių muziejų ir jų padalinių, atitinkančių saugumo
reikalavimus, proc.
Produkto vertinimo kriterijai:
1-ajam uždaviniui:
- Muziejuose saugomų eksponatų skaičius;
- Muziejuose pristatomų eksponatų skaičius;
- Įgyvendintų muziejinės veiklos projektų skaičius;
- Restauruotų/konservuotų eksponatų skaičius;
- Muziejų, kuriuose įdiegta LIMIS, skaičius;
- Suskaitmenintų muziejinių vertybių skaičius;
- Muziejų įsigytų eksponatų skaičius;
2-ajam uždaviniui:
- Nacionalinių ir respublikinių muziejų ir jų padalinių, kuriuose atnaujintos apsaugos
sistemos, skaičius.
03
Išsaugoti istorinę ir kultūrinę atmintį
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Valstybės švenčių ir atmintinų dienų renginių koordinavimas ir organizavimas yra būdas
išsaugoti ir aktualizuoti istorinę atmintį, priminti valstybei svarbių datų istorinę prasmę, ryšį
su nūdiena, formuoti švenčių ir atmintinų dienų paminėjimo tradicijas. Minėjimai paprastai
susiję su atitinkamais kultūros renginiais, kurių metu siekiama įprasminti įvykių istorinį turinį
meno ir kultūros priemonėmis. Organizuojamuose minėjimuose dalyvauja valstybės vadovai,
Lietuvos Respublikos Seimo nariai, žymūs politikai, atsakingi užsienio valstybių pareigūnai,
diplomatinio korpuso atstovai, žinomi Lietuvos meno kolektyvai, atlikėjai, pasitelkiamos
savivaldybių, valstybės institucijų bei nevyriausybinių organizacijų pajėgos.
Žymių asmenybių jubiliejų, istorinių datų, sukakčių minėjimo programos paprastai
tęsiasi kalendorinius metus, aprėpia įvairias kultūros ir meno priemones (koncertus, minėjimo
vakarus, filmų kūrimą, knygų leidybą, parodas, atminimo lentų kūrimą, paminklų statymą,
konferencijas ir t.t.).
Kasmet reikšmingi Lietuvos visuomeninio, politinio, kultūrinio gyvenimo įvykiai ir
iškiliausios asmenybės įamžinami dokumentinių filmų cikle ,,Valstybės kino metraštis“.
2008 metais, siekiant šio programos tikslo daug dėmesio skiriama valstybės švenčių ir
atmintinų dienų minėjimo renginių įgyvendinimui regionuose.
Uždavinys (kodas 01) – Užtikrinti valstybės švenčių, atmintinų dienų, istorinių datų
minėjimą, istorinių įvykių atminties išsaugojimą.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės:
- Organizuoti ir užtikrinti valstybės švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimo
renginių įgyvendinimą;
- Užtikrinti Valstybės kino metraščio gamybos tęstinumą.

Uždavinys (kodas 02) – Užtikrinti Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių
atminimo išsaugojimą.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės:
- Užtikrinti Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių jubiliejų minėjimo
renginių įgyvendinimą;
- Užtikrinti Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų atminimo įamžinimą.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- Valstybės švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų ir nusipelniusių asmenybių
jubiliejų minėjimuose dalyvavusių žmonių skaičius (tūkst.).
Produkto vertinimo kriterijai:
1-ajam uždaviniui:
- Valstybės švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimų programų skaičius;
- Valstybės kino metraščiui sukurtų filmų skaičius;
2-ajam uždaviniui:
- Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių minėjimų programų skaičius.
04
Sudaryti sąlygas išsaugoti ir skleisti lituanistikos tradicijas ir paveldą
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Įgyvendinant šį tikslą, plėtojamas lituanistikos vertybių puoselėjimas, derinamas
tradicijų, nacionalinių istorinių ir valstybinių sukakčių bei kultūros paveldo įprasminimas,
įvertinant jų reikšmę politinės svarbos aspektu, sudarant galimybę išplėtoti lietuvių kalbos
vartojimą per šiuolaikiškas technologijas. Pristatomi Lietuvos kultūros laimėjimai ir šaltinių
tyrimų raida, skatinamas susidomėjimas naujausiais knygotyros darbais, vertybių
susigrąžinimu, nacionalinių vertybių atnaujinimu; siekiama daugiau dėmesio skirti istorinių
šaltinių, kultūrinio palikimo, kitų paminklų išsaugojimui arba sukūrimui.
Įgyvendindama programos tikslą Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija
rengia metų minėjimų projektus, įvertindama visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų,
mokslininkų, politikų, valstybės pareigūnų, žiniasklaidos darbuotojų regioninio ir nacionalinio
masto pasiūlymus, turėdama tikslą paskatinti, inicijuoti, tarpininkauti arba sudaryti galimybes
minėti sukaktis įvairiais sumanymais, įgyvendinamais sostinėje ir apskrityse. Projektų turinyje
atsispindi Lietuvos istorijos raidoje svarbių rašytinio, garsinio arba vaizduojamojo paveldo
šaltinių, paminklų, istorinių įvykių, sukakčių priminimas, taip pat lituanistikos paveldo
saugojimas, paieška ir pateikimas visuomenei.
Uždavinys (kodas 01) – Skatinti visuomenės pastangas įprasminti lituanistikos paveldą.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonė:
- Užtikrinti lituanistikos ir paveldo įprasminimo projektų įgyvendinimą.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- Įgyvendintų lituanistikos tradicijų ir paveldo išsaugojimo ir sklaidos projektų skaičius.
Produkto vertinimo kriterijai:
- Surengtų renginių skaičius;
- Išleistų leidinių skaičius;
- Paminklinių vertybių grąžinimo, kūrimo ir pristatymo projektų skaičius.

05

Siekti geresnės kultūros paveldo tyrimų ir apsaugos administravimo
kokybės
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Programos dalis apima tarptautinį bendradarbiavimą kultūros paveldo apsaugos srityje
(seminarai, konferencijos), užsienyje esančio Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo paieškas
bei apskaitos vykdymą: projektų finansavimą, tyrimų vykdymą, ekspedicijų finansavimą,
mokslinių studijų rengimą.
Taip pat šis programos tikslas apima viešojo administravimo funkcijų vykdymą
saugomose teritorijose, saugomų teritorijų tyrimų ir stebėsenos vykdymą, informacinę sklaidą
ir švietėjišką veiklą, apsaugą ir tvarkymą reglamentuojančių dokumentų ir teritorijų
planavimo dokumentų rengimą.
Uždavinys (kodas 01) – Siekti surasti Lietuvai reikšmingą užsienyje esantį kultūros
paveldą ir supažindinti su juo visuomenę.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonė:
- Vykdyti Lietuvai reikšmingo užsienyje esančio kultūros paveldo apskaitą bei sklaidą,
užtikrinti Lietuvai reikšmingo užsienyje esančio kultūros paveldo paieškos projektų
įgyvendinimą ir vykdyti kultūros paveldo ekspertų mainus.
Uždavinys (kodas 02) – Siekti išsaugoti kultūros paveldą Kultūros ministerijai pavaldžių
institucijų prižiūrimose saugomose teritorijose.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonė:
- Vykdyti viešojo administravimo funkcijas saugomose teritorijose ir atlikti saugomų
teritorijų tyrimus bei stebėseną.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- Vykdytų Lietuvai reikšmingo užsienyje esančio kultūros paveldo paieškos, apskaitos ir
tyrimų projektų skaičius.
Produkto vertinimo kriterijai:
1-ajam uždaviniui:
- Dalyvauta darbo grupėse, seminaruose, konferencijose;
2-ajam uždaviniui:
- Parengtų reglamentavimo dokumentų, projektų ir teritorijų planavimo dokumentų
skaičius;
- Atliktų tyrimų ir stebėsenos programų skaičius.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Iki 2009 m. numatoma atstatyti Valdovų rūmus, pasiekiant pozityvų kultūrinį, socialinį
ir ekonominį rezultatą.
Vykdant šią programą bus išsaugomos ir pristatomos visuomenei kilnojamos kultūros
vertybės, sukauptos respublikiniuose muziejuose, užtikrinamas jų restauravimas ir
skaitmeninimas.
Lietuvos piliečiai išsaugos istorinę atmintį, bus puoselėjama tautos savimonė, stiprės
krašto gyventojų ryšiai su kultūros ir istorijos paminklais; valstybė, minėdama datas ir
prisimindama žymias asmenybes, palaikys demokratinės, savo praeitį ir žmones gerbiančios
šalies įvaizdį.
Įgyvendinant šią programą bus vykdoma Lietuvai reikšmingų užsienyje esančių kultūros
vertybių paieška, išsaugomas kultūros paveldas Kultūros ministerijai pavaldžių institucijų
prižiūrimose saugomose teritorijose.

Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai
Ekonominės
klasifikacijos grupės

Asignavimai
2007-iesiems
metams

Asignavimai
biudžetiniams
2008-iesiems metams

58198
69271
1. Iš viso asignavimų:
išlaidoms
19526
24271
iš jų darbo
8986
10804
užmokesčiui
turtui įsigyti
38672
45000
2. Finansavimo
šaltiniai:
2.1. Lietuvos
58198
69271
Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
bendrojo finansavimo
lėšos
ES lėšos
kitos specialiųjų
programų lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
Pareigybių skaičius
741
773
programai
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

(tūkst. litų)
Projektas
2009iesiems
metams

Projektas
2010iesiems
metams

19526

19526

19526
8986

19526
8986

19526

19526

773

773

Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties įstatymas (Žin.,
2000, Nr. 92-2889);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 438 „Dėl Valdovų
rūmų atkūrimo“ (Žin., 2001, Nr. 35-1188);
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties koncepcija,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1235 (Žin.,
2001, Nr. 90-3167);
Muziejų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 53-1292; 2003, Nr. 59-2638);
Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 275 (Žin., 2007, Nr. 34-1238);
Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymas (Žin., 1997, Nr. 67-1672; 2006, Nr. 873408);
Saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902);
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 1535571).

Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma
programa
237
Parengti UNESCO pasaulio paveldo sąraše esančių
2008 m. III ketvirtis
objektų apsaugos Lietuvoje įstatymo projekto
koncepciją; jeigu jai būtų pritarta – įstatymo
projektą.
Kita svarbi informacija
Vykdant šią programą bus įgyvendinama Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų programa
(Žin., 2007, Nr. 34-1238), vykdoma Kultūros paveldo apsaugos ginkluotų konfliktų ir kitų
ekstremalių situacijų atvejais programa (Žin., 2006, Nr. 95-3732), koordinuojamas Dvarų
paveldo išsaugojimo (Žin., 2003, Nr. 38-1740, 2007, Nr. 58-2243), Dubingių piliavietės
pritaikymo kultūriniam ir pažintiniam turizmui 2007–2009 metų (Žin., 2007, Nr. 15-530),
Tuskulėnų rimties parko sukūrimo (Žin., 2002, Nr. 64-2594, Nr. 40-1490) programų
įgyvendinimas bei dalyvaujama Lietuvos tūkstantmečio, Nacionalinėje darnaus vystymosi
švietimo 2007–2015 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
spalio 2d. nutarimu Nr. 1062 (Žin., 2007, Nr. 106-4348), Lietuvos informacinės visuomenės
plėtros 2006–2008 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m.
birželio 21 d. nutarimu Nr. 615 (Žin., 2006, Nr. 71-2630), Nacionalinės turizmo plėtros 2007–
2010 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 29
d. nutarimu Nr. 944 (Žin., 2007, Nr. 97-3939), Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo
objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007–2013 metų programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 12 m. nutarimu Nr. 1311 (Žin., 2007,
133-5407) įgyvendinime.

* 01,03,04,05 programos tikslai;
** 02 programos tikslas.

1b forma
KULTŪROS TRADICIJŲ IR MĖGĖJŲ MENINĖS VEIKLOS PUOSELĖJIMAS IR
PLĖTRA
(programos pavadinimas)

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
2008-ieji
Asignavimų valdytojas
Kultūros ministerija
Kodas
Programos kodas
02 02
Programos parengimo argumentai

14 900 0116

Programa parengta siekiant įgyvendinti strateginį Kultūros ministerijos tikslą „Išsaugoti
ir populiarinti Lietuvos kultūros paveldą ir tradicijas, skatinti visuomenės dalyvavimą
kultūroje, didinti kultūros ir viešosios informacijos prieinamumą.“ Tai tęstinė programa,
apimanti regionų kultūros tradicijų saugojimą ir plėtrą, kultūros ir meno paslaugų regionuose
sklaidą, vaikų ir jaunimo kultūrinę veiklą, meninį ugdymą, Dainų švenčių tradicijos
išsaugojimą, sudarant sąlygas mėgėjų meno vystymuisi, visuomenės skatinimą dalyvauti
kultūrinėje veikloje, įgyvendinti teisės aktuose nustatytas valstybės prievoles saugoti ir plėtoti
etninę, regionų kultūrą.
Programa siekiama:
- Įgyvendinti kultūrinės demokratijos politiką;
- Nustatyti regionų kultūros plėtros prioritetus, padedančius išsaugoti ir išryškinti
regionų savitumą;
- Valstybės lygiu nustatyti etninės kultūros tyrimo, saugojimo ir puoselėjimo prioritetus;
- Sudaryti sąlygas vaikų ir jaunimo kultūriniam švietimui.
Programa taip pat siekiama paskatinti nevyriausybines organizacijas imtis kultūrinės
veiklos, įtraukti daugiau žmonių į įvairias priemones. Todėl numatoma konkursu finansuoti
labiausiai kultūros plėtros prioritetus atitinkančius nevyriausybinių organizacijų projektus.
Vyriausybės prioritetas (-ai)

Kelti žmonių gerovę, stiprinti
šeimą, mažinti skurdą ir
socialinę atskirtį, didinti geros
kokybės užimtumą, užtikrinti
sveiką ir saugią gyvenamąją
aplinką, siekti tolesnės kaimo
ekonominės ir socialinės
plėtros;
Skatinti šalies mokslo ir
technologijų pažangą, plėtoti
informacinę ir žinių
visuomenę, didinti švietimo,
kultūros, mokslo, sveikatos
apsaugos finansavimą

Eil. Nr.

1.1.

1.3

Kodas

Programos tikslo pavadinimas

01

Išsaugoti etninės kultūros reiškinius ir siekti visuomenės dalyvavimo tradicinės
kultūros veikloje
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Įgyvendinant šią programą, siekiama aktyvinti kultūros plėtrą regionuose, skatinti
mėgėjišką veiklą, susijusią su įvairių saviveiklos žanrų puoselėjimu, taip pat mėgėjų meno
renginiais (konkursais, apžiūromis, festivaliais, šventėmis), vaikų ir jaunimo kultūrinės
edukacijos sklaida. Prie tikslo įgyvendinimo savo veikla prisideda iš programos finansuojama
biudžetinė įstaiga Lietuvos liaudies kultūros centras.
Programa susijusi su etninių tradicijų palaikymu, sudaro sąlygas puoselėti Lietuvos
tarmes, etnografinių regionų savitumą, būdingą kultūrinę aplinką. Ji taip pat taikoma veiklai,
kuri skirta pažinti ir puoselėti Lietuvos etninius skirtumus, yra susijusi su etninės kultūros
tyrinėjimais ir populiarinimu. Skatinami etninės kultūros tyrinėtojai ir populiarintojai, tradicijų
skleidėjai. Siekiama sukurti teisines prielaidas įgyvendinti UNESCO nematerialaus kultūros
paveldo apsaugos konvencijos nuostatas.
Programa skatinama nevyriausybinių organizacijų kultūrinė veikla, kasmet konkurso
tvarka atrenkami ir iš dalies finansuojami nevyriausybinių organizacijų projektai. Siekiama,
kad ši veikla būtų kryptinga, teiktų naudą visuomenei, didintų gyventojų užimtumą, skatintų
visuomenės raišką ir telktų bendruomenes.
(Uždavinys (kodas 01) – Skatinti mėgėjų meninę veiklą, etninės kultūros sklaidą bei vaikų
ir jaunimo kultūrinę edukaciją.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
− Užtikrinti Lietuvos liaudies kultūros centro veiklą;
− Vykdyti Etninės kultūros plėtros valstybinę programą (LRV programos
priemonė);
− Vykdyti Regionų kultūros plėtros programą (LRV programos priemonė);
− Vykdyti Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programą (LRV programos
priemonė);
− Įgyvendinti Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos 2006–2011 metų programą
(LRV programos priemonė);
− Įgyvendinti UNESCO žodinio ir nematerialaus paveldo konvenciją.
Uždavinys (kodas 02) - Skatinti nevyriausybinių organizacijų kultūrinę veiklą.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonė:
− Užtikrinti nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų įgyvendinimą.
Rezultato vertinimo kriterijai:
− Dalyvių etninės ir regionų kultūrinės veiklos projektuose skaičius (tūkst.);
− Išsaugota gyvųjų tradicinės kultūros reiškinių.
Produkto vertinimo kriterijai:
1-ajam uždaviniui:
− Lietuvos liaudies kultūros centro surengtų seminarų skaičius;
− Lietuvos liaudies kultūros centro surengtų renginių skaičius;
− Lietuvos liaudies kultūros centro išleistų leidinių skaičius;
− Įgyvendintų etninės kultūros projektų skaičius;
− Išleistų leidinių skaičius;
− Įgyvendintų regionų kultūros projektų skaičius;

− Atnaujintų tautinių kostiumų skaičius;
− Naujai įsigytų muzikos instrumentų skaičius;
− Įgyvendintų vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektų skaičius;
− Parengtų teisės aktų skaičius;
− Suinventorinto žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo reiškinių skaičius.
2-ajam uždaviniui:
− Įgyvendintų nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų skaičius.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Visuomenės dalyvavimas kultūroje ir galimybės jos narių meninei saviraiškai yra
svarbus krašto kultūros brandos bei kultūros demokratiškumo požymis. Programa sudaro
prielaidas kiekvienam piliečiui realizuoti save kultūroje, atskleisti savo pomėgius ir gabumus.
Meninė saviveikla įgalina sušvelninti neigiamų socialinių, ekonominių problemų poveikį
žmonių gyvensenai ir dvasinei savijautai. Globalizacijos procesų įtakoje siekiama puoselėti
tautos tapatumą atspindinčias etnines vertybes, sukuriamas pagrindas regionų savitumui
išsaugoti. Per kultūrinę veiklą yra stiprinamas krašto (pirmiausia kaimo) gyventojų
bendruomenių tapatumas, skatinama vaikų ir jaunimo saviraiška, ugdomas estetinis bei
meninis skonis. Programos įgyvendinimas gali turėti netiesioginės įtakos visuomenės
socialinei savijautai, padėti stiprinti vietos bendruomenių veiklą, užimtumą, mažinti negatyvių
visuomenės reiškinių skaičių.

Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų)
Asignavimai
Asignavimai
biudžetiniams
Projektas
Projektas
Ekonominės
2007-iesiems
2008-iesiems
2009-iesiems 2010-iesiems
klasifikacijos grupės
metams
metams
metams
metams
8546
8584
1. Iš viso
asignavimų:
išlaidoms
8546
8584
iš jų darbo
891
1073
užmokesčiui
turtui įsigyti
2. Finansavimo
šaltiniai:
2.1. Lietuvos
8546
8584
Respublikos
valstybės biudžetas
iš jo:
bendrojo
finansavimo lėšos
ES lėšos
kitos specialiųjų
programų lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
Pareigybių skaičius
55
59
programai
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

6046

6046

6046
891

6046
891

6046

6046

55

55

Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai
Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas (Žin., 1999, Nr. 82-2414);
Etninės kultūros plėtros valstybinė programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 793 (Žin., 2003, Nr. 60-2725);
Kultūros centrų įstatymas (Žin., 2004, Nr.120-4435);
Dainų švenčių įstatymas (Žin., 2007, Nr. 128-5212);
Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros
ministro bei švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ĮV-218 / ISAK-562
(Žin., 2007, Nr. 38-1429);
Regionų kultūros plėtros 2008-2012 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1445 (Žin., 2008, Nr. 4-134);
Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos 2006–2011 metų programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 926 (Žin., 2006, Nr. 102-3950);
UNESCO nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija.
Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma
programa
221.
Vykdyti Etninės kultūros plėtros valstybinę programą, 2006–2008 metai
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio
19 d. nutarimu Nr. 793
Kita svarbi informacija
Įgyvendinant programą koordinuojamos šios tarpinstitucinės programos:
Etninės kultūros plėtros valstybinė programa, Regionų kultūros plėtros 2008–2012 metų
programa, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos 2006–2011 metų programa, Dainų švenčių
tradicijos tęstinumo 2007–2015 metų programa bei dalyvaujama kitų institucinių
koordinuojamose programose.

1b forma
VISUOMENĖS INFORMACINIS APRŪPINIMAS IR VIEŠOSIOS INFORMACIJOS
SKLAIDA
(programos pavadinimas)

PROGRAMOS APRAŠYMAS
2008-ieji
Kultūros ministerija
Kodas

Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas
Programos kodas
02 03
Programos parengimo argumentai

14 900 0116

Programa įgyvendinamas Kultūros ministerijos strateginis tikslas „Išsaugoti ir
populiarinti Lietuvos kultūros paveldą ir tradicijas, skatinti visuomenės dalyvavimą kultūroje,
didinti kultūros ir viešosios informacijos prieinamumą“.
Programa siekiama gerinti bibliotekų veiklą: kompiuterizuoti bibliotekas, skaitmeninti
bibliotekose sukauptą kultūros paveldą, užtikrinti, kad būtų atnaujinami bibliotekų fondai,
juose nuosekliai didėtų nespausdintos literatūros kiekis.
Sudėtinė programos dalis yra Lietuvos literatūros kūrėjų originaliosios kūrybos leidyba
bei sklaida. Programos dėka sudaromos galimybės išleisti Lietuvos kultūrai svarbius leidinius,
taip pat lietuvių autorių sukurtus grožinės ir specialiosios literatūros kūrinius.
Siekiant paskatinti Lietuvos gyventojus, ypač vaikus ir jaunimą skaityti bei padėti
formuoti kalbos įgūdžius 2007 metais pradėta įgyvendinti Skaitymo skatinimo programa. Ją
įgyvendinant užtikrinamas skaitymo skatinimo projektų dalinis finansavimas iš valstybės
biudžeto lėšų, įteikiamos 3 kasmetinės premijos už nuopelnus skatinant skaitymą, sukurta ir
plėtojama
skaitymo
iniciatyvas
ir
projektus
pristatanti
interneto
svetainė
www.skaitymometai.lt. 2008 metai Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Skaitymo metais.
Programa siekiama užtikrinti tradicinių ir naujų kultūros informacijos išteklių ir jais
perteikiamo turinio vartojimą ir prieinamumą visuomenei, kad Lietuvos gyventojai
veiksmingai naudotųsi pasaulio informacinės visuomenės teikiamomis galimybėmis viešosiose
bibliotekose. Taip pat siekiama sudaryti sąlygas atsakingai žiniasklaidos veiklai, siekiama, kad
ji gerbtų visuomenės interesus, paisytų moralės principų, užtikrintų nepilnamečių apsaugą nuo
neigiamo viešosios informacijos poveikio.

Vyriausybės prioritetas (-ai)

Skatinti šalies mokslo ir
technologijų pažangą,
plėtoti informacinę ir žinių
visuomenę, didinti švietimo,
kultūros, mokslo, sveikatos
apsaugos finansavimą

Eil. Nr.

1.3

Kodas

Programos tikslo pavadinimas

01
Siekti vartotojams teikiamų paslaugų bibliotekose geros kokybės
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Siekiant šio tikslo bibliotekoms skiriamos valstybės biudžeto lėšos dokumentams įsigyti
bei centralizuotoms duomenų bazėms prenumeruoti, iš dalies finansuojami interneto prieigos ir
darbuotojų kompetencijos plėtros veiksmai viešosiose bibliotekose. Remiami bibliotekose,
muziejuose ir archyvuose sukaupto kultūros paveldo skaitmeninimo ir skaitmeninio turinio
saugojimo projektai.
Vykdant programos priemones iki 2013 metų numatyta užtikrinti, kad bibliotekose būtų
įgyjama ne mažiau kaip 200 vnt. naujų dokumentų tūkstančiui gyventojų, bibliotekų fonduose
nuosekliai didėtų nespausdintos medžiagos – vaizdo, garso ir elektroninių informacijos išteklių
dalis.
Per 2008–2011 metus numatoma įgyvendinti projektą „Bibliotekos pažangai“, įrengiant,
išplečiant ir modernizuojant interneto prieigą gyventojams viešosiose bibliotekose bei iš esmės
sustiprinant bibliotekų darbuotojų informacinę kompetenciją.
Užtikrinant kultūros paveldo skaitmeninimo ir skaitmeninio turinio saugojimo projektų
įgyvendinimą ir sklaidą, siekiama, kad informaciniai ištekliai taptų geriau prieinami ir
įdomesni vartotojams nuotolinės prieigos aplinkoje.

Uždavinys (kodas 01) – Gerinti informacijos bibliotekose prieinamumą.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
- Atnaujinti bibliotekų fondus, integruoti bibliotekas į tarptautinius informacinius
tinklus;
- Vykdyti projektą „Bibliotekos pažangai“;
- Užtikrinti kultūros paveldo skaitmeninimo ir skaitmeninio turinio saugojimo projektų
įgyvendinimą ir sklaidą.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- Viešųjų bibliotekų lankytojų skaičius (tūkst.);
- Virtualių apsilankymų bibliotekose skaičius (tūkst..);
- Sukaupta dokumentų viešosiose bibliotekose (dokumentų vnt. 1000 gyventojų).
Produkto vertinimo kriterijai:
- Įsigytų naujų dokumentų viešosiose bibliotekose skaičius (dokumentų vnt. 1000
gyventojų);
- Centralizuotai prenumeruojamų duomenų bazių skaičius;
- Lankytojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų su prieiga prie interneto skaičius
viešosiose bibliotekose;
- Apmokytų bibliotekininkų skaičius;
- Įrašų suvestiniame LIBIS kataloge skaičius;
- Suskaitmenintų dokumentų puslapių skaičius.

02

Skatinti lietuvių kalba kuriamos grožinės literatūros, kitų Lietuvos kultūrai
reikšmingų knygų leidybą, literatūros sklaidą ir skaitymą
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Siekiant šio tikslo konkursų būdu skiriamas dalinis finansavimas lietuvių kalba kuriamos
grožinės literatūros bei kitų Lietuvos kultūrai reikšmingų knygų leidybos projektams, lietuvių
literatūros sklaidos projektams bei skaitymo skatinimo projektams. Tai sudaro galimybę
skatinti lietuvių autorių kūrybą bei literatūrinę veiklą, naujų lietuvių literatūros ir Lietuvai
reikšmingų leidinių leidybą ir jų prieinamumą visuomenei, lietuvių literatūros ir kultūros
pristatymą ir sklaidą užsienio šalyse, lietuvių autorių kūrinių vertimą į kitas kalbas, taip pat
skaitymo populiarinimą tarp suaugusių, paauglių ir vaikų.
Profesionalus ir meniškas lietuvių ir užsienio vertėjų darbas, taip pat lietuvių rašytojų,
poetų ir literatūros kritikų kūryba ir veikla bei aktyvūs skaitymo populiarinime visuomenės
veikėjai skatinami kasmetinėmis premijomis. Knygų leidybos kokybę ir meninę vertę
propaguoja kasmetinis Knygos meno konkursas, premijos. Kasmetinėje tarptautinėje Vilniaus
knygų mugėje visuomenei suteikiama galimybė susipažinti su lietuvių ir užsienio literatūros
naujienomis ir leidiniais, ji įtraukiama į pokalbius, diskusijas, seminarus apie lietuvių ir
užsienio literatūrą ir kultūrą, naujas tendencijas ir reikšmingus įvykius, akcentuojant vieną
pagrindinių problemų – skaitymo reikšmę ir svarbą edukaciniame bei socialiniame kontekste.
Siekiant šio tikslo numatoma rengtis 2009 metais planuojamam Lietuvos literatūros
pristatymui Tarptautinėje Jeruzalės knygų mugėje.
Uždavinys (kodas 01) – Užtikrinti lietuvių kalba kuriamos grožinės literatūros bei kitų
Lietuvos kultūrai reikšmingų knygų leidybą.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės:
- Užtikrinti lietuvių kalba kuriamos grožinės literatūros bei kitų Lietuvos kultūrai
reikšmingų knygų leidybos projektų įgyvendinimą.
Uždavinys (kodas 02) – Skatinti lietuvių literatūros sklaidą.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės:
- Užtikrinti lietuvių literatūros sklaidos projektų įgyvendinimą.
Uždavinys (kodas 03) – Populiarinti skaitymą, stiprinti skaitymo svarbos suvokimą
visuomenėje.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės:
- Įgyvendinti Skaitymo skatinimo programą (LRV programos priemonė).
Rezultato vertinimo kriterijai:
- Viešosioms bibliotekoms nemokamai perduotų finansuotų grožinės literatūros ir kitų
Lietuvos kultūrai reikšmingų leidinių egzempliorių skaičius.
Produkto vertinimo kriterijai:
1-ajam uždaviniui:
- Finansuotų grožinės literatūros ir kitų Lietuvos kultūrai reikšmingų knygų pavadinimų
skaičius;
2-ajam uždaviniui:
- Lietuvių literatūros sklaidos projektų skaičius;
3-ajam uždaviniui:
- Įgyvendintų skaitymo skatinimo projektų skaičius.

03

Siekti žiniasklaidos rinkos laisvo, bet atsakingo veikimo

Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina žodžio, saviraiškos laisvę. Laisva,
nepriklausoma žiniasklaida yra vienas kertinių šiuolaikinės demokratijos elementų.
Žiniasklaida užtikrina visuomenės laisvos išraiškos galimybes, nuomonių įvairovę, savo
veikla skatina valstybės valdymo institucijas ir įstaigas veikti skaidriai, laikytis teisės aktų
viršenybės, tarnauti visuomenei. Tuo pačiu žiniasklaida privalo veikti atsakingai, gerbti
visuomenės interesus, paisyti moralės principų, užtikrinti nepilnamečių apsaugą nuo neigiamo
viešosios informacijos poveikio, nepiktnaudžiauti savo statusu ir būti objektyvi.
Siekiant tikslo, būtina nuolat vertinti itin sparčiai besivystančią žiniasklaidos rinką,
šiuolaikines turinio perdavimo technologijas bei užtikrinti šios srities efektyviam vystymuisi
būtiną teisinį reguliavimą. Visuomenei ypač aktualu žinoti didžiausią įtaką visuomenei
turinčių žiniasklaidos priemonių savininkus, kurie turi lemiamą įtaką formuojant šių
priemonių skelbiamą turinį, įvertinti žiniasklaidos rinkos koncentracijos procesus. Taip pat
aktualu tiesioginius viešosios informacijos rengėjus, ypač žurnalistus, skatinti savo veikloje
vadovautis fundamentaliais žiniasklaidos principais ir siekti ne vien komercinių tikslų.
Siekiant numatyto tikslo bus atliekami žiniasklaidos rinkos tyrimai, vertinami jų
rezultatai ir siūlomi atitinkami teisės aktų pakeitimai, rengiami seminarai, konferencijos
aktualiais žiniasklaidos veiklos klausimais, vykdant teisės aktų reikalavimus, renkami
duomenys apie laikraščių, žurnalų ir informacinės visuomenės informavimo priemonių
dalyvius.
Uždavinys (kodas 01) – Užtikrinti efektyvią informacijos apie visuomenės informavimo
principus bei priemones sisteminimą, analizę ir sklaidą.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės:
- Rinkti, sisteminti ir skelbti informaciją apie Lietuvos laikraščius, žurnalus ir
informacinės visuomenės informavimo priemones;
- Rengti visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų projektus;
organizuoti seminarus, konferencijas, tyrimus visuomenės informavimo srities
klausimais.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- Apdoroti ir viešai paskelbti duomenys apie laikraščius ir žurnalus (proc.) taip pat apie
informacinės visuomenės informavimo priemones (vnt.).
Produkto vertinimo kriterijai:
- Apdorotų ir viešai paskelbtų duomenų apie naujus laikraščius, žurnalus pateikusius
duomenis skaičius proc.;
- Surengtų seminarų ir konferencijų skaičius;
- Parengtų teisės aktų skaičius.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Planuojama, kad bibliotekų teikiamomis paslaugomis besinaudojančių gyventojų
nemažės, o diegiant šiuolaikines technologijas, ir vykdant skaitmeninio turinio saugojimo
projektus didės virtualių apsilankymų bibliotekose skaičius.
Bus skatinama lietuvių autorių sukuriamų literatūros kūrinių leidyba, lietuvių literatūros
sklaida Lietuvoje ir užsienyje, aktyvinamas visuomenės susidomėjimas lietuvių literatūra.
Visuomenei taps prieinama informacija apie didžiausią įtaką visuomenei turinčių
žiniasklaidos priemonių savininkus, bus stiprinama žiniasklaidos rinkos veiklos atsakomybė.

Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai
Ekonominės
klasifikacijos grupės

Asignavimai
2007-iesiems
metams

Asignavimai
biudžetiniams
2008-iesiems metams

12449
18349
1. Iš viso asignavimų:
išlaidoms
12449
18349
iš jų darbo
užmokesčiui
turtui įsigyti
2. Finansavimo
šaltiniai:
2.1. Lietuvos
12449
18349
Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
bendrojo finansavimo
lėšos
ES lėšos
kitos specialiųjų
programų lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
Pareigybių skaičius
programai
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

(tūkst. litų)
Projektas
2009iesiems
metams

Projektas
2010iesiems
metams

10449

10449

10449

10449

10449

10449

Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai
Lietuvos kultūros politikos nuostatos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m.
gegužės 14 d. nutarimu Nr. 542 (Žin., 2001, Nr. 42-1454);
Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431);
Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 m. programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 1454 (Žin., 2002, Nr.92-3945);
Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 933 (Žin., 2005, Nr. 105-3877);
Skaitymo skatinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m.
lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1200 (Žin., 2006, Nr. 132-5006);

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr.
82-3254);
Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio
įstatymas (Žin., 2002, Nr. 91-3890).
Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma
programa
170.

Pagal galimybes kasmet didinti visateksčių duomenų bazių
prenumeratai skiriamus asignavimus, kad jos taptų vis
prieinamesnės mokslo ir studijų įstaigų bei regioninėse
bibliotekose
Kita svarbi informacija

2006–2008 metai

Įgyvendinant Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 m. programą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 1454 (Žin.,
2002, Nr. 92-3945), numatytas dalinis savivaldybių finansavimas viešųjų bibliotekų fondams
atnaujinti, skiriant lėšas periodinių leidinių prenumeratai ir kitiems dokumentams. Siekiama,
kad kiekvienos savivaldybės ir valstybės finansavimo santykis dokumentams įsigyti
viešosiose bibliotekose būtų ne mažesnis nei 50:50. 2008 m. iš valstybės biudžeto viešosioms
bibliotekoms dokumentams įsigyti bus skiriama 8,7 mln. litų, iš jų savivaldybių viešosioms
bibliotekoms – 6,8 mln. litų, bei 617,5 tūkst. litų duomenų bazėms bibliotekose prenumeruoti.
Atitinkamas finansavimas periodiniams leidiniams, elektroninėms duomenų bazėms bendrafinansuoti ir spaudiniams turėtų būti skiriamas iš savivaldybių biudžetų.
Projektui „Bibliotekos pažangai“, kurį pagal sutartį iš dalies finansuoja Bilo ir Melindos
Geitsų fondas, kitą dalį lėšų sudaro valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų indėliai.
Planuojama, kad savivaldybės prisidėtų 2008 m. – 3370 tūkst. Lt, 2009 m. – 4560 tūkst. Lt,
2010 m. – 4170 tūkst. Lt.
Įgyvendinant šia programą Kultūros ministerija koordinuoja Skaitymo skatinimo
programos įgyvendinimą bei dalyvauja šių tarpinstitucinių programų įgyvendinime: Lietuvos
informacinės visuomenės plėtros 2006–2008 metų programos, Nacionalinės žmonių su
negalia socialinės integracijos 2003-2012 metų programos, Nacionalinės smurto prieš vaikus
prevencijos ir pagalbos vaikams programos, Nacionalinės smurto prieš moteris mažinimo
strategijos įgyvendinime.

1b forma
LIETUVOS KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA BEI KULTŪROS POLITIKOS
ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS
(programos pavadinimas)

PROGRAMOS APRAŠYMAS
2008-ieji
Kultūros ministerija
Kodas

Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas
Programos kodas
03 01
Programos parengimo argumentai

14 900 0116

Programa įgyvendina strateginį tikslą – „Sudaryti infrastruktūrines ir finansines sąlygas
kokybiškų kultūros paslaugų plėtrai bei meno ir kultūros iniciatyvų įvairovės skatinimui“.
Programa bus pradėta vykdyti 2008 metais. Kultūros ministerija yra atsakinga už valstybės
kultūros politikos įgyvendinimą, įgyvendina 7 programas, koordinuoja kultūros įstaigų veiklą,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintų programų įgyvendinimą. Institucija
atlieka pagrindines įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas kultūros srities valstybės valdymo
funkcijas:
- rengia kultūros sritį reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
- rengia skirtingų meno sričių plėtros koncepcijas ir programas, koordinuoja jų
įgyvendinimą;
- skirsto asignavimus muziejams, bibliotekoms, dailės, kino, koncertinėms bei kitoms
įstaigoms, svarbiems meno ir kultūros projektams;
- koordinuoja autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos bei gynimo sistemos
įgyvendinimą;
- koordinuoja valstybės politikos visuomenės informavimo srityje įgyvendinimą;
- užtikrina kultūros vertybių apskaitą ir apsaugą;
- rengia ir įgyvendina tarpvalstybines kultūros programas; rengia tarptautinių sutarčių
projektus;
- inicijuoja regionų kultūros plėtros strategiją.
Programa siekiama Lietuvos kultūros infrastruktūros plėtros, gerinti administracinius
gebėjimus, susijusius su kultūros politikos įgyvendinimu.
Vyriausybės prioritetas (-ai)

Skatinti šalies mokslo ir
technologijų pažangą,
plėtoti informacinę ir žinių
visuomenę, didinti švietimo,
kultūros, mokslo, sveikatos
apsaugos finansavimą

Eil. Nr.

1.3

Kodas

Programos tikslo pavadinimas

01
Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Šiuo programos tikslu siekiama renovuoti ir rekonstruoti valstybės ir savivaldybių
patikėjimo teise valdomus kultūros įstaigų pastatus, įsigyti būtiniausią įrangą ir technologijas.
Siekiant atnaujinti kultūros įstaigų infrastruktūrą, įgyvendinamos Vyriausybės patvirtintos
modernizavimo programos: Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų
programa, Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų programa, Kultūros centrų
modernizavimo 2007–2020 metų programa, Valstybės ir savivaldybių profesionaliųjų teatrų
scenos apšvietimo ir garso įrangos modernizavimo 2008–2010 metų programa. Atsižvelgiant į
šiose programose suformuluotus poreikius, kultūros įstaigos teikia investicinius projektus
finansavimui iš Valstybės investicijų programos. Kultūros ministerija koordinuoja jai teikiamų
kultūros srities investicijų projektų įgyvendinimą.
Uždavinys (kodas 01) – Užtikrinti naujų kultūros objektų statybą bei esamų
rekonstravimą, aprūpinti įstaigas šiuolaikines technologijas atitinkančia įranga.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
− Vykdyti valstybės investicijų programos objektų statybą ir rekonstravimą,
ilgalaikio turto įsigijimą.
Rezultato vertinimo kriterijai:
− Užbaigtų investicinių projektų skaičius.
Produkto vertinimo kriterijai:
− Valstybės investicijų programos projektų skaičius.
02

Užtikrinti Kultūros ministerijos veiklos organizavimą ir jai pavaldžių
institucijų priežiūrą
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Teisinėmis, finansinėmis, valdymo ir informacijos priemonėmis siekti efektyvios
ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos, užtikrinant nuoseklią šalies kultūros plėtrą ir
sklaidą. Vykdyti įstatymais ir kitais teisės aktais pavestas kultūros srities valstybės valdymo
funkcijas ir įgyvendinti valstybės politiką šioje srityje.
Uždavinys (kodas 01) – Siekti efektyvios ministerijos ir jai pavaldžių institucijų veiklos.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
− Vykdyti Kultūros ministerijos strateginį veiklos planą;
− Vykdyti kultūros srities tyrimus.
Rezultato vertinimo kriterijus:
− Kultūros ministerijos įregistruotų vykdyti sutarčių skaičius.
Produkto vertinimo kriterijai:
− Įjungtų į NAVISION sistemą įstaigų skaičius;
− Auditų skaičius;
− Vykdomų tarpinstitucinių programų, kurias koordinuoja Kultūros ministerija,
skaičius;
− Kultūros srities tyrimų skaičius.

03
Kelti kultūros darbuotojų kvalifikaciją
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Rengti ir dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, stažuotėse, seminaruose,
konferencijose, organizuojamose Lietuvoje ir užsienyje; mokyti bibliotekų ir muziejų bei kitų
kultūros įstaigų darbuotojus dirbti su naujausiomis technologijomis.
Uždavinys (kodas 01) – Sudaryti tinkamas sąlygas kultūros darbuotojų mokymuisi.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
− Užtikrinti kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo renginių organizavimą.
Rezultato vertinimo kriterijus:
− Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centre pasitobulinusių darbuotojų
skaičius.
Produkto vertinimo kriterijus:
− LKDTC surengtų kursų, seminarų, projektų skaičius.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Įgyvendinus programą bus modernizuotos kultūros įstaigos, užtikrintas efektyvus
valstybės kultūros politikos įgyvendinimas ir įvykdytos Vyriausybės veiklos programos
priemonės, taip pat bus keliama kultūros darbuotojų kvalifikacija.

Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų)
Asignavimai
Asignavimai
Projektas
Ekonominės
biudžetiniams
Projektas 20102007-iesiems
2009-iesiems
klasifikacijos grupės
2008-iesiems
iesiems metams
metams
metams
metams
1. Iš viso
29169
47972
8421
8421
asignavimų:
išlaidoms
8421
9929
8421
8421
iš jų darbo
4549
5342
4549
4549
užmokesčiui
turtui įsigyti
20748
38043
2. Finansavimo
šaltiniai:
2.1. Lietuvos
29169
47972
8421
8421
Respublikos
valstybės biudžetas
iš jo:
bendrojo
finansavimo lėšos
ES lėšos
kitos specialiųjų
programų lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
Pareigybių skaičius
120
120
120
120
programai

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai
Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatai (Žin., 1998, Nr. 72-2105; 2005, Nr. 441430);
2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas (Žin., 2007, Nr. 132-5356);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 30 d. nutarimas Nr. 105 „Dėl valstybės
investicijų 2008–2010 metų programoje numatytų 2008 metams kapitalo investicijų
paskirstymo“ (Žin., 2008, Nr. 20-729).
Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma
programa
194.
Parengti Lietuvos kultūros plėtros strategiją
2008 metų
IV ketvirtis
195.
Surengti konferencijas kultūros politikos formavimo klausimais 2007 metų III
ketvirtis –
2008 metų II
ketvirtis
Kita svarbi informacija
Įgyvendinant Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 m. programą numatytas
dalinis savivaldybių finansavimas viešųjų bibliotekų fondams atnaujinti, siekiama, kad
kiekvienos savivaldybės ir valstybės finansavimo santykis dokumentams įsigyti viešosiose
bibliotekose būtų ne mažesnis nei 50:50.
Įgyvendinant Muziejų modernizavimo 2007–2015 m. programą numatyta, kad savivaldybės
skirs lėšų muziejų materialinės bazės modernizavimui.
Įgyvendinant Kultūros centrų modernizavimo 2007–2020 m. programą numatyta, kad
savivaldybės skirs lėšų kultūros centrų modernizavimui.
Įgyvendinant Valstybės ir savivaldybių profesionaliųjų teatrų scenos apšvietimo ir garso
įrangos modernizavimo 2008–2010 metų programą numatyta, kad savivaldybių teatrams ne
mažiau kaip 20 procentų lėšų šiai programai įgyvendinti skiria savivaldybės, 2008 m.
savivaldybių skiriama suma sudarytų 47,2 tūkst. lt.

1b forma
KULTŪROS RĖMIMO FONDAS
(programos pavadinimas)

PROGRAMOS APRAŠYMAS
2008-ieji
Kultūros ministerija
Kodas

Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas
Programos kodas
03 02
Programos parengimo argumentai

14 900 0116

Programa įgyvendinamas Kultūros ministerijos strateginis tikslas „Sudaryti
infrastruktūrines ir finansines sąlygas kokybiškų kultūros paslaugų plėtrai bei meno ir kultūros
iniciatyvų įvairovės įgyvendinimui“.
Programa parengta įgyvendinant Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondo įstatymą
(Žin., 2007, Nr. 81-3320), kuriuo nuo 2008 m. veiklą pradeda Kultūros rėmimo fondas. Fondo
lėšos yra skiriamos kultūrai ir menui remti. Ši programa užtikrina įvairių sričių meno projektų
įgyvendinimą, teikiant jiems finansavimą konkurso tvarka. Tokiu būdu skatinamas kultūros ir
meno projektų konkurencingumas, siekiama projektų kokybės ir įvairovės.
Vyriausybės prioritetas (-ai)

Kodas
01

Skatinti šalies mokslo ir
technologijų pažangą,
plėtoti informacinę ir žinių
visuomenę, didinti švietimo,
kultūros, mokslo, sveikatos
apsaugos finansavimą
Programos tikslo pavadinimas

Eil. Nr.

1.3

Užtikrinti kultūros ir meno projektų įgyvendinimą

Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Programos tikslo įgyvendinimas apima įvairių sričių meno projektų finansavimą:
architektūros, cirko, dailės, fotografijos, kino, muziejų, kultūros paveldo, literatūros, muzikos,
šokio, tarpdisciplininio meno, tautodailės, teatro meno ir mėgėjų meno. Projektais vykdoma
informacijos apie įvairias meno šakas, kultūros paveldą ir mėgėjų meną sklaida, panaudojant
informacines technologijas, informacinės medžiagos, leidinių, pristatančių meno šakų raidą,
leidyba, rengiami festivaliai, edukaciniai projektai. Taip pat šia programa prisidedama prie
kultūros objektų materialinės bazės stiprinimo, dalinai finansuojami tarptautiniai projektai bei
iš Europos Sąjungos programų finansuojami Lietuvos projektai.
(Uždavinys (kodas 01) – Sudaryti sąlygas kultūros ir meno projektų įvairovei.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonė:
- Rengti ir administruoti kultūros ir meno projektų konkursus.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- Finansuota projektų nuo pateiktų paraiškų (proc.).
Produkto vertinimo kriterijus:
- Finansuotų projektų skaičius.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Finansuojami projektai reikšmingai prisideda prie Lietuvos kultūros ir meno plėtros, sklaidos,
prieinamumo, atvirumo ir atsinaujinimo visuose šalies regionuose.

Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų)
Asignavimai
Asignavimai
biudžetiniams
Projektas
Projektas
Ekonominės
2008-iesiems
2007-iesiems
2009-iesiems 2010-iesiems
klasifikacijos grupės
metams
metams
metams
metams
1. Iš viso
12903
asignavimų:
išlaidoms
12903
iš jų darbo
užmokesčiui
turtui įsigyti
2. Finansavimo
šaltiniai:
2.1. Lietuvos
Respublikos
12903
valstybės biudžetas
iš jo:
bendrojo
finansavimo lėšos
ES lėšos
kitos specialiųjų
programų lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
Pareigybių skaičius
programai
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

12903

12903

12903

12903

12903

12903

Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai
Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymas (Žin., 2007, Nr. 81-3320);
Kultūros rėmimo fondo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m.
sausio 23 d. nutarimu Nr. 70 (Žin., 2008, Nr. 16-557).
Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma
programa
Kita svarbi informacija

1b forma
SPECIALIOJI KULTŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMA
(programos pavadinimas)

PROGRAMOS APRAŠYMAS
2008-ieji
Kultūros ministerija
Kodas

Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas
Programos kodas
03 81
Programos parengimo argumentai

14 900 0116

Programa įgyvendinamas strateginis tikslas „Sudaryti infrastruktūrines ir finansines
sąlygas kokybiškų kultūros paslaugų plėtrai, meno ir kultūros iniciatyvų įvairovės skatinimui“.
Programa siekiama plėtoti kultūros įstaigų mokamų paslaugų įvairovę ir kokybę, siekiant
didesnio visuomenės narių dalyvavimo kultūroje ir jos vartojimo.
Programa yra tęstinė. Ji parengta atsižvelgiant į Biudžeto sandaros įstatymo ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543
(pakeitimai Žin., Nr. 96-3531), nuostatas, reglamentuojančias valstybės biudžeto specialiųjų
programų sudarymą ir jų lėšų naudojimą.
Programos finansavimo šaltinis – kultūros įstaigų pajamos, gaunamos už suteiktas
paslaugas, kurios atitinka jų pagrindinės veiklos pobūdį. Šios programos įgyvendinime
dalyvauja 33 ministerijai pavaldžios biudžetinės kultūros įstaigos.
Vyriausybės prioritetas (-ai)

Kodas

Skatinti šalies mokslo ir
technologijų pažangą,
plėtoti informacinę ir žinių
visuomenę, didinti švietimo,
kultūros, mokslo, sveikatos
apsaugos finansavimą

Eil. Nr.

1.3

Programos tikslo pavadinimas

Skatinti ministerijai pavaldžias biudžetines įstaigas gauti papildomų lėšų,
suteikiant daugiau geros kokybės paslaugų
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
01

Įgyvendinant šį tikslą bus plėtojamos mokamos paslaugos muziejuose, teatruose,
koncertinėse ir kitose kultūros įstaigose – viso 33 Kultūros ministerijai pavaldžiose įstaigose,
siekiant gauti papildomą finansavimą šių įstaigų veiklai.
Uždavinys (kodas 01) – Plėtoti poreikius atitinkančias paslaugas kultūros įstaigose.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma ši priemonė:
- Įskaityti į valstybės biudžetą pajamas, gautas už mokamas paslaugas muziejuose /
teatruose ir koncertinėse įstaigose / Liaudies kultūros centre / saugomose teritorijose
ir KDTC
Rezultato vertinimo kriterijai:
- Pajamų už suteiktas paslaugas didėjimas per metus (proc.)
Produkto vertinimo kriterijai:
- Suteikta mokamų kultūros paslaugų (tūkst. lt).

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Numatoma, kad padidinus poreikius atitinkančių paslaugų teikimą bus gauta daugiau
pajamų, kurios užtikrins geresnį kultūros įstaigų finansavimą. Tai leis pagerinti muziejų,
teatrų, koncertinių bei kitų kultūros įstaigų veiklos sąlygas ir kokybę. Mokamos paslaugos
sudarys galimybę plėtoti kultūros sektorių tiesiogiai pagal paklausą ir skatins kultūros įstaigas
didinti jų savarankiškumą bei darbo veiksmingumą.
Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai
Ekonominės
klasifikacijos grupės

Asignavimai
2007-iesiems
metams

Asignavimai
biudžetiniams
2008-iesiems metams

(tūkst. litų)
Projektas
2009iesiems
metams

Projektas
2010iesiems
metams

14194
18294
18294
1. Iš viso asignavimų:
išlaidoms
12901
16764
16764
iš jų darbo
3358
4933
4933
užmokesčiui
turtui įsigyti
1293
1530
1530
2. Finansavimo
šaltiniai:
2.1. Lietuvos
14194
18294
18294
Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
bendrojo finansavimo
lėšos
ES lėšos
kitos specialiųjų
14194
18294
18294
programų lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
Pareigybių skaičius
102
108
108
programai
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai
Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai:
Biudžeto sandaros įstatymas (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2008, Nr. 15-511 )
Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma
programa
Kita svarbi informacija

18294
16764
4933
1530

18294

18294

108

