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I. INSTITUCIJOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA
2009 metais Lietuva minės savo vardo tūkstantmetį, o Vilnius taps Europos kultūros
sostine, todėl 2007 ir 2008 metai – intensyviausio pasirengimo šioms sukaktims laikas. Kita vertus,
nemažiau svarbu užtikrinti, kad pastangos ir lėšos, nukreiptos deramam šių Lietuvos kultūros
gyvenimui itin svarbių įvykių paminėjimui taptų solidžia investicija į tolimesnę kultūros plėtrą.
2007 metais Kultūros ministerija ypatingą dėmesį skyrė ilgalaikį poveikį kultūros
raidai darančioms kompleksinėms įvairių sričių kultūros programoms, šiuolaikiniam Lietuvos
kultūros gyvenimui aktualių teisės aktų rengimui bei daugiau ir geresnių galimybių menininkų
kūrybinei veiklai, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugai, kultūros sklaidai, visuomenės
dalyvavimui kultūroje bei Lietuvos kultūros pristatymui užsienyje sudarymui.
2007 metais buvo parengta ir 2007 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu Nr. 276 (Žin., 2007, Nr. 34-1239) patvirtinta Paramos jauniesiems menininkams 20072015 metų programa. Parengta ir 2007 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu Nr. 541 (Žin., Nr. 65-2523) patvirtinta Valstybės ir savivaldybių profesionaliųjų teatrų
scenos apšvietimo ir garso įrangos modernizavimo 2008-2010 m. programa. Kultūros ministro 2007
metų spalio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-643 (Žin., 2007, Nr. 121-4981) patvirtinta atskira Muzikos ir
scenos kūrinių įrašų ir natų leidybos programa, bei 2007 metų kovo 28 d. kultūros ministro įsakymu
Nr. ĮV-217 (Žin., 2007, Nr. 39-1460) patvirtinta Kūrybinių industrijų skatinimo ir plėtros strategija.
2007 metais parengta ir gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1445 (Žin.,
2008, Nr. 4-143) patvirtinta nauja Regionų kultūros plėtros 2008–2012 metų programa. 2007 metais
parengta ir liepos 20 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-504 (Žin., 2007, Nr. 83-3408) patvirtinta
Kultūros informacijos centrų plėtros programa. 2007 metais buvo įgyvendinama Visuomenės
švietimo intelektinės nuosavybės teisių klausimais programa ir jos įgyvendinimo 2007–2008 metų
priemonės, patvirtintos 2006 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr.
ĮV-706 (Žin., 2007, Nr. 19-723).
Siekiant supaprastinti literatūros ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo
paslaugų pirkimo procedūras, 2007 metais buvo parengtas ir spalio 18 d. priimtas viešųjų pirkimų
įstatymo 86 straipsnio papildymo ir 89, 119 straipsnių pakeitimo įstatymas (Nr. X-1298) (Žin.,
2007, Nr. 114-4630), kuriuo įteisinama galimybė šias paslaugas pirkti supaprastintų pirkimų būdu,
taikant įprastą komercinę praktiką. 2007 metais parengtas ir liepos 4 d. priimtas Kultūros rėmimo
fondo įstatymas (Nr. X-1260) (Žin., 2007, Nr. 81-3320), kuriuo likviduotas Kultūros ir sporto
rėmimo fondas ir įsteigtas Kultūros rėmimo fondas.
Vykdyta Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos 2006–2011 metų programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 926 (Žin., 2006,
Nr. 97-3922). Finansuoti vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektai suaktyvino šviečiamąją
kultūrinę veiklą kultūros įstaigose bei visuomeninėse organizacijose. 2007 metais buvo
įgyvendinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1200 (Žin.,
2006, Nr. 132-5006) patvirtinta Skaitymo skatinimo programa. Parengta ir 2008 m. sausio 24 d.
kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-30 patvirtinta Medinės architektūros paveldo išsaugojimo
programa (Žin., 2008, Nr. 15-536). 2007 metais parengtas Dvarų paveldo išsaugojimo programos ir
Dvarų paveldo išsaugojimo programos įgyvendinimo priemonių pakeitimo projektas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 486 (Žin., 2007, Nr. 582243), parengtas Tuskulėnų rimties parko sukūrimo programos ir Tuskulėnų rimties parko
sukūrimo programos įgyvendinimo priemonių pakeitimo projektas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 322 (Žin., 2002, Nr. 64-2594).
Atnaujinant Lietuvos kultūros įstaigas – bibliotekas, muziejus, kultūros centrus, jų
įrangą ir ekspozicijas, 2007 metais buvo įgyvendinamos pagrindinės šių sričių programos:
Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 17 d. nutarimas Nr. 1454 (Žin. 2002, Nr. 92-3943),
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Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 275 (Žin., 2007, Nr. 34-1238), Kultūros centrų modernizavimo
2007–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 4 d.
nutarimu Nr. 785 (Žin., 2006, Nr. 88-3470). 2006 ir 2007 metais patvirtinus muziejų ir kultūros
centrų modernizavimo programas, šiuo metu beveik visų pagrindinių tipų Lietuvos kultūros įstaigos
yra modernizuojamos programiškai.
2007 metais pasirašytas susitarimas tarp Bilo ir Melindos Geitsų fondo, Kultūros
ministerijos bei Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos dėl 15,2 mln. JAV dolerių
dotacijos skyrimo projektui „Bibliotekos pažangai“ 2007–2011 metais. Šis projektas tęsia
bibliotekų modernizavimo darbus ir yra strategiškai svarbus Lietuvos siekiams plėtoti informacinę
visuomenę, išlyginant paslaugų ir technologijų prieinamumo bei kompetencijos skirtumus
regionuose.
2007 metais surengta dainų šventė „Būties ratu“, parengta ir kovo 29 d. kultūros
ministro bei švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ĮV-218/ISAK-562 patvirtinta Dainų švenčių
tradicijos tęstinumo 2007–2011 m. programa. 2008 metų birželio 7 d. įsigalios Dainų švenčių
įstatymas (Žin., 2007, Nr. 128-5212).
Koordinuojant Lietuvos kultūros ir meno pristatymą užsienyje 2007 metais Lietuva
šalies viešnios teisėmis dalyvavo Turino (Italija) knygų mugėje. Lietuvos kultūra pristatyta
tarptautinėje Venecijos bienalėje. Buvo surengtos Lietuvos dienos Kaliningrade bei Šiaurės
Airijoje.
II. INSTITUCIJOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA
Valstybinio statistikos departamento duomenimis, 2007 metais mažėjo Lietuvos
gyventojų skaičius, gerokai sparčiau negu ankstesniais metais augo gyventojų vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis ir vidutinės senatvės pensijos dydis. Gyventojai didesnę dalį savo pajamų
išleidžia kultūros ir laisvalaikio prekėms ir paslaugoms. Tai rodo, jog viena vertus, mažėja kultūros
vartotojų skaičius, tačiau, kita vertus, didėja pats vartojimas. Šią tendenciją taip pat stiprina
visuomenės senėjimas. Daugiau pajamų ir laiko turintys gyventojai gali daugiau išleisti poilsiui ir
kultūrai, dėl to didėja poreikis didesnės kultūros pasiūlos įvairovės ir kokybės. Lietuvos gyventojai
vis aktyviau keliauja, susipažįsta su užsienio kultūra, tai padeda formuoti jų kultūrinį skonį ir kartu
kelia aukštus kokybės reikalavimus Lietuvos kultūrai. Naujų viešosios informacijos sklaidos būdų
gausa ir įvairove galima paaiškinti faktą, jog nacionaliniu mastu kultūros įstaigų lankytojų skaičius
didėja ne itin sparčiai. Tai skatina ieškoti naujų kultūrinės raiškos formų, ieškoti būdų skatinti
inovacijas kultūros paslaugų srityje jas derinant su tradicinėmis kultūros įstaigų veiklomis.
Artėjantys 2009 metai – itin reikšmingi Lietuvos kultūrai. Lietuvos tūkstantmečio
minėjimas leidžia sutelkti Lietuvos visuomenės dėmesį į Lietuvos valstybingumo ir jos kultūros
tradicijas, o Vilniaus paskelbimas Europos kultūros sostine iškelia tikrą iššūkį Lietuvos kultūros
tapatumui siekiant jį atskleisti tarptautiniame kontekste. Šis istorinis, kultūrinis ir politinis veiksnys
– pagrindinė strateginė Kultūros ministerijos veiklos gairė 2007 ir 2008 metais, kurie yra
paskutiniai pasirengimo šioms sukaktims metai.
Didėjantis Lietuvos kultūros atvirumo poreikis skatina vis daugiau dėmesio skirti
tarptautiniams kultūros ryšiams, tačiau taip pat verčia spartinti Lietuvos kultūros tradicijų ir paveldo
išsaugojimo darbus.
Institucijos veiklai 2007 metais buvo svarbios kai kurios prioritetinės Europos
Sąjungos kryptys: kultūros ekonomika ir kultūros paveldo skaitmeninimas. Atsižvelgdama į šias
tendencijas Kultūros ministerija siekia skatinti Lietuvos kūrybines industrijas bei spartinti naujų
informacinių technologijų diegimą kultūros srityje.
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2007 metais prasideda naujasis Europos Sąjungos struktūrinių fondų įsisavinimo
periodas. Dalyvaudama Struktūrinių fondų įsisavinimo 2007–2013 metais strategijos rengime
Kultūros ministerija siekia, jog su kultūra susiję projektai galėtų gauti šių fondų finansavimą.
Atsižvelgiant į vis didesnę strateginio planavimo reikšmę valstybės institucijų darbui,
taip pat siekiant efektyviau planuoti ministerijos veiklą, 2007 metais parengtas naujos struktūros
2008–2010 m. įstaigos strateginis veiklos planas, peržiūrėta visa veiklos rodiklių sistema.
III. INSTITUCIJOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
Strateginių tikslų įgyvendinimas
Siekdama strateginio tikslo Nr. 17 „Skatinti kūrybinę veiklą ir jos sklaidą visuomenėje“
Kultūros ministerija vykdė įvairias priemones, kuriomis buvo skatinama Lietuvos kultūros ir meno
originalioji kūryba bei jos sklaida. Pasirinktas efekto kriterijus – „apsilankiusių gyventojų teatrų ir
koncertinių įstaigų renginiuose per metus (tūkst. žm.)“ parodo, viena vertus, Lietuvos menininkų
kūrybos vertę, jos aktualumą visuomenei, Lietuvos teatrų bei koncertinių organizacijų pajėgumą
pristatyti Lietuvos ir užsienio meno kūrinius. Taip pat rodiklis atspindi visuomenės aktyvumą ir
susidomėjimą pristatomu menu ir kultūra. 2007 metais valstybės teatrus ir koncertines įstaigas
aplankė 630 tūkst. žmonių, planuotas rodiklis – 525 tūkst. pasiektas 120 proc.
Valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų renginių lankytojų skaičius
tūkst. žm.
700

618,24

630

2006 m.

2007m.

600
500
400
300
200
100
0

Siekdama strateginio tikslo Nr. 18 „Skleisti ir pristatyti Lietuvos kultūrą užsienyje“,
Kultūros ministerija vykdė įvairias priemones, sudarančias sąlygas pristatyti Lietuvos meną ir
kultūrą užsienio šalyse. Pasirinktas kokybinis efekto kriterijus „Sudarytos sąlygos Lietuvos kultūros
ir meno sklaidai užsienyje ir Lietuvos kultūros dialogui su pasaulio kultūromis“ atspindi visumą
prielaidų, būtinų Lietuvos kultūros ir meno sklaidai užsienyje bei Lietuvos dalyvavimui
pasauliniame kultūros dialoge palaikyti. 2007 metais užsienio šalyse sėkmingai įvykę didelio masto
Lietuvos kultūros ir meno projektai liudija, kad šis tikslas sėkmingai pasiektas.
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Siekdama strateginio tikslo Nr. 19 „Didinti kultūrinės informacijos prieinamumą
visuomenei“, Kultūros ministerija sudarė sąlygas didinti kultūros įstaigose kaupiamos informacijos
apimtis bei jos prieinamumą visuomenei. Efekto kriterijus „Lankytojų skaičius viešosiose
bibliotekose (tūkst. žm.)“ – 10 600 – įvykdytas 98,9 proc. Turint omenyje gyventojų lankomumo
tendencijas bei pasikeitusius lankytojų informacijos vartojimo būdus (vis daugiau žmonių ieško
informacijos internete, žmonės mažiau laiko praleidžia bibliotekų skaityklose ir yra linkę būtiną
informaciją kopijuoti) sunku prognozuoti šio bibliotekų lankytojų skaičiaus augimą. Tai rodo
būtinybę bibliotekoms ieškoti naujų kultūrinės informacijos pateikimo būdų, didinti bibliotekose
teikiamų kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę. Kitas šio tikslo įgyvendinimo efekto kriterijus yra
„Muziejų lankytojų skaičius (tūkst. žm.)“. Jis parodo gyventojų ir šalies svečių susidomėjimą
muziejuose saugomomis kultūros vertybėmis, taip pat – Lietuvos kultūros istorija. Planuotas
rodiklis 2007 metais – 987 – pasiektas 133,6 proc. (apsilankė 1319 tūkst. žmonių). Atsižvelgiant į
pasaulines muziejų veiklos raidos tendencijas, sparčiai besivystančias šiuolaikines informacines
technologijas bei globalizaciją, norint paskatinti visuomenės domėjimąsi muziejų ekspozicijomis,
būtina atnaujinti muziejų ekspozicijas, infrastruktūrą bei sustiprinti jų edukacinę veiklą.
Siekdama strateginio tikslo Nr. 20 „Sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti kultūroje ir
ją vartoti“, Kultūros ministerija vykdė įvairias priemones kuriomis Lietuvos gyventojai buvo
skatinami dalyvauti kultūrinėje veikloje. Pasirinktas efekto kriterijus – „etninės ir regionų kultūros
renginiuose dalyvių skaičius (tūkst. žm.)“ – parodo Lietuvos visuomenės aktyvumą dalyvaujant
etninės kultūros bei Lietuvos regionuose rengiamuose įvairaus pobūdžio renginiuose. 2007 metais
renginiuose apsilankė 100 tūkst. žmonių (planuota – 70 tūkst.). Planuotas rodiklis yra įgyvendintas
143 proc.
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Siekdama strateginio tikslo Nr. 21 „Išsaugoti kultūros paveldą, jo kultūrinę vertę“
Kultūros ministerija sudarė sąlygas išsaugoti Lietuvos kultūros paveldą. Šiam tikslui pasirinktas
kokybinis efekto kriterijus „Sudarytos sąlygos išsaugoti paveldą, jo kultūrinę vertę“. Vertinant
esančias paveldo išsaugojimo teisines, administracines ir finansines prielaidas, galima sakyti jog
numatytas efektas yra pasiektas.
Institucijos vykdytos programos
Meninės kūrybos plėtra ir sklaida
Siekiant strateginio tikslo Nr. 17 „Skatinti kūrybinę veiklą ir jos sklaidą visuomenėje“
buvo įgyvendinama programa „Meninės kūrybos plėtra ir sklaida“ (kodas 17.01). Šios programos
tikslai: „Puoselėti ir plėtoti profesionalųjį scenos meną“ (kodas 17.01.01); „Puoselėti ir plėtoti
profesionalųjį kino meną“ (kodas 17.01.02); „Supažindinti visuomenę su šiuolaikinio meno
tendencijomis“ (kodas 17.01.03); „Skatinti meno kūrėjų kūrybinę raišką ir jos pristatymą
visuomenei“ (kodas 17.01.04); „Užtikrinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą“ (kodas
17.01.05).
Profesionalaus meno plėtra ir sklaida
Siekiant sudaryti sąlygas profesionalaus meno plėtrai ir sklaidai Lietuvoje 2007 metais
buvo finansuojama:
1) Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatų kūrybos sklaidos projektai,
kurių tikslas – skleisti ir populiarinti Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatų
kūrybą Lietuvoje ir užsienio šalyse;
2) tradiciniai profesionalaus muzikos meno atlikėjų tarptautiniai konkursai.
Finansavimas skiriamas juridiniams asmenims, siekiantiems išimtinai meninių ir kultūrinių tikslų,
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turintiems daugiametę patirtį bei vykdantiems profesionalaus muzikos meno atlikėjų tarptautinių
konkursų projektus;
3) profesionalaus scenos meno (pastatymų, koncertinių programų, kitų meno
programų) projektai. Teikiamo finansavimo tikslas − paskatinti naujus spektaklius ir koncertines
programas kurti teatro ir koncertinės įstaigos statusą turinčias nevalstybines įstaigas;
4) naujų dramos ir muzikos kūrinių kūrimas. Konkursines paraiškas projektams iš
dalies finansuoti gali teikti profesionalaus scenos meno veikla užsiimantys juridiniai asmenys, kurių
viena iš pagrindinių veiklos funkcijų yra profesionalaus scenos meno kūrimo ir viešo atlikimo
organizavimas, teatrai ir koncertinės įstaigos, kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga arba viešoji
įstaiga, taip pat asociacijos, užsakančios sukurti naujus šiuolaikinės dramos ir muzikos kūrinius bei
įgyjančios teisę viešai juos atlikti;
5) vertingų muzikos instrumentų įsigijimas;
6) nacionalinių ir bendros gamybos vaidybinių, dokumentinių, animacinių filmų
gamyba, nacionalinių ir bendros gamybos filmų sklaida Lietuvoje ir užsienyje.
2007 m. Kultūros ministerija gavo 87 kino gamybos paraiškas: 11 tęstinės filmų
gamybos projektų, 9 vaidybinio pilno metražo, 14 vaidybinio trumpo metražo, po 11 dokumentinio
pilno metražo, dokumentinio trumpo metražo bei animacinių filmų, 18 filmų parengiamųjų darbų ir
2 filmų gamybos išlaidų kompensavimo paraiškos. Lėšos skirtos 11 tęstinių projektų, 4 filmų
parengiamųjų darbų projektams, 5 dokumentinių filmų projektams, 6 vaidybinių ir 4 animacinių
filmų projektams.
2007 m. kino biudžetą sudarė 7,5 mln. Lt. Tai – 2 mln. Lt daugiau nei 2006 m. ir
beveik dvigubai daugiau nei 2005 m.
Taip pat 2007 metais, kaip ir kasmet, paskirtos Valstybės stipendijos kultūros ir meno
kūrėjams. Stipendijų skyrimo tikslas – skatinti kultūros ir meno kūrėjų kūrybinę veiklą ir jų
profesinį meistriškumą.
2007 metais buvo paskirtos Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos,
Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijos, Petro Abukevičiaus premija, Jaunųjų menininkų
premijos, Balio Buračo fotografijos meno premija.
2007 metais buvo taip pat mokamos kompensacinės išmokos meno profesionalams.
Siekiant programos tikslų buvo parengtas ir 2007 m. gegužės 2 d. patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 438 Dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos fondą,
remiantį kūrybinių kinematografinių ir audiovizualinių darbų bendrą gamybą ir platinimą
(Eurimages) (Žin., 2007, Nr. 50-1935) (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų
programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio
17 d. nutarimu Nr. 1020 (Žin., 2006, Nr. 112-4273) (toliau – LRV programos priemonė) Nr. 235).
Šio fondo nare Lietuva tapo 2007 m. gegužės mėnesį ir paskyrė Lietuvos atstovus į Eurimages
fondą. Lietuvos dalyvavimo šiame tinkle tikslas – suaktyvinti Lietuvos kino industriją, sustiprinti
Lietuvos ir kitų Europos šalių kino sklaidą valstybėje ir už jos ribų.
2007 metais parengtas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymas (LRV programos
priemonė Nr. 204), kurio tikslas – sudaryti sąlygas meno kūrėjo statusą turintiems asmenims meno
kūrybai valstybės ilgalaikį materialųjį turtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išsinuomoti ne konkurso būdu, jeigu šie asmenys neturi patalpų vykdyti meno kūrybos veiklai.
Tobulinant paramos teikimo profesionaliems menininkams tvarką, sudarant daugiau
galimybių jaunųjų menininkų kūrybinei raiškai, 2007 metais buvo parengta ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 276 patvirtinta Paramos jauniesiems menininkams
2007–2015 metų programa (Žin., 2007, Nr. 34-1239) (LRV programos priemonė Nr. 197).
Įgyvendinant šią programą siekiama gerinti jaunųjų menininkų ugdymo, kūrybos, profesinio
tobulėjimo sąlygas bei sudaryti prielaidas lengviau integruotis į Lietuvos kultūrinį gyvenimą ir tapti
aktyviais meno kūrėjais. Siekiant supaprastinti literatūros ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų
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kolektyvo paslaugų pirkimo procedūras, 2007 metais buvo parengtas ir spalio 18 d. priimtas viešųjų
pirkimų įstatymo 86 straipsnio papildymo ir 89, 119 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2007, Nr.
114-4630), kuriuo įteisinama galimybė šias paslaugas pirkti supaprastintų pirkimų būdu, taikant
įprastą komercinę praktiką (LRV programos priemonė Nr. 202). 2007 metais parengtas ir liepos 4 d.
priimtas Kultūros rėmimo fondo įstatymas (Žin., 2007, Nr. 81-3320), kuriuo likviduotas Kultūros ir
sporto rėmimo fondas ir įsteigtas Kultūros rėmimo fondas.
2007 m. parengta ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės gegužės 30 d. nutarimu Nr.
541 patvirtinta Valstybės ir savivaldybių profesionaliųjų teatrų scenos apšvietimo ir garso įrangos
modernizavimo 2008–2010 m. programa (Žin., 2007, Nr. 65-2523) (LRV programos priemonė Nr.
205), kurios tikslas – atnaujinti valstybės ir savivaldybių teatrų scenos apšvietimo ir garso įrangą,
siekiant sudaryti tinkamas profesionalaus scenos meno veiklos sąlygas ir geresnę vartotojams
teikiamų scenos meno paslaugų kokybę. Programoje numatytos priemonės paskatins kultūros ir
profesionalaus teatro meno paslaugų sklaidą šalies regionuose bei užsienyje, praturtins kūrybinės
veiklos ir scenos meno įvairovę, sumažins scenos apšvietimo ir garso įrangos gedimų tikimybę,
padės taupyti įrangos eksploatacijai skirtas išlaidas. 2007 metais taip pat parengta ir kultūros
ministro 2007 metų spalio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-643 (Žin., 2007, Nr. 121-4981) patvirtinta atskira
Muzikos ir scenos kūrinių įrašų ir natų leidybos programa (LRV programos priemonė Nr. 199).
Šios programos paskirtis – numatyti priemones, padėsiančias fiksuoti ir skleisti nacionalinio
nekomercinio profesionalaus scenos ir muzikos meno kūrybą skaitmeninių laikmenų – CD, DVD
bei muzikos kūrinių natų leidybos formomis. Profesionalaus meno leidyba yra negausi ir tai sudaro
rimtas kliūtis profesionalaus meno sklaidai. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare susidomėjimas
jos meniniu potencialu nuolat didėja, tačiau jo pristatymą labai apsunkina tai, kad daugelis
profesionalaus meno kultūros procesų nėra fiksuojami. Leidybos projektai daugiausia įgyvendinami
privačių rėmėjų lėšomis, jų susidomėjimas nekomercine leidyba nėra pakankamas. Siekiant
užtikrinti profesionalaus meno plėtrą ir sklaidą, profesionalaus meno leidybos projektai turi būti
finansuojami valstybės biudžeto lėšomis.
Kultūros ministro 2007 metų kovo 28 d. įsakymu Nr. ĮV-217 (Žin., 2007, Nr. 391460) patvirtinta Kūrybinių industrijų skatinimo ir plėtros strategija (LRV programos priemonė Nr.
206).
Kultūros ministro 2007 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. ĮV-90 nustatytas trimetis
finansavimas Lietuvos kultūros ir meno tarybos rekomenduotiems išskirtinės meninės ir vadybinės
kokybės Lietuvoje rengiamiems tęstiniams tarptautiniams meno renginiams (LRV programos
priemonė Nr. 200). Šios priemonės tikslas – Lietuvos visuomenei pristatyti, skleisti ir populiarinti
aukšto meninio ir profesinio lygio Lietuvos ir užsienio šalių meną, menininkų ir meno kolektyvų
kūrybą.
Parengtos Profesionalaus scenos meno (pastatymų, koncertinių programų, kitų meno
programų) projektų sklaidos (salių nuomos) išlaidų dalinio kompensavimo iš valstybės biudžeto
lėšų taisyklės (patvirtintos 2007 m. gruodžio 3 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-698 (Žin., 2007,
Nr. 128-5235) sudarė galimybę teatrams ir koncertinėms įstaigoms, neturinčioms projektų sklaidai
pastovios scenos gauti kompensaciją patirtoms išlaidoms nuomojantis sales spektaklių rodymui
padengti.
Stiprinant informacijos apie kultūrą sklaidą 2007 metais parengta Kultūros
informacijos centrų plėtros programa, patvirtinta kultūros ministro 2007 m. liepos 20 d. įsakymu
Nr. ĮV-504 (Žin., 2007, Nr. 83-3408). Šios programos paskirtis – plėsti ir gerinti profesionalaus
meno informacijos centrų teikiamas paslaugas. Centrai kartu su meno kūrėjų organizacijomis yra
pagrindinės institucijos Lietuvoje, kurios sistemingai kaupia ir skleidžia informaciją apie
profesionalaus meno sritis: šių sričių menininkus, kvalifikacijos kėlimo galimybes, vyksiančius
renginius bei kitą aktualią informaciją, organizuoja įvairius projektus.
Parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Valstybės kultūros ir
meno premijų“ pakeitimas. Šiuo nutarimu buvo sumažintas Vyriausybės kultūros ir meno premijų,
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taip pat Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų skaičius bei padidinta šių premijų finansinė
išraiška. Nutarimo pakeitimas sudarė prielaidas didesnei konkurencijai tarp menininkų, ženkliai
padidėjusi premijų finansinė išraiška įtvirtino šių premijų išskirtinumą kitų atžvilgiu.
Siekiant nustatyti skaidresnę Valstybės kultūros ir meno premijų svarstymo ir skyrimo
procedūrą, 2007 m. parengtas ir priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d.
nutarimas Nr. 1389 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 83
„Dėl valstybės kultūros ir meno premijų“ pakeitimo“, kuriuo pakeisti Lietuvos nacionalinių kultūros
ir meno premijų bei Vyriausybės kultūros ir meno premijų nuostatai.
Įgyvendinant Kino įstatymą (Žin., 2002, Nr. 31-1107), Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl Filmų indeksavimo komisijos sudėties,
jos nuostatų, šios komisijos narių darbo apmokėjimo tvarkos ir filmų indeksavimo pagal žiūrovų
amžiaus cenzą tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 55-2462; 2007, Nr. 80-3266), Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimais Nr. 722, 749, 750 (Žin., 2007, Nr. 803267, 3266) patvirtinta Filmų indeksavimo komisija, jos nuostatai ir filmų indeksavimo pagal
žiūrovų amžiaus cenzą tvarka. Filmų indeksavimo komisija už savo veiklą yra atsakinga ir
atskaitinga Kultūros ministerijai.
Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga
Siekiant užtikrinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą 2007 m. buvo parengti ir
pateikti Vyriausybei du įstatymų projektai: Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 192
straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (LRV programos priemonė Nr. 233) ir
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų 214(10) straipsnio 1 dalies pakeitimo
įstatymo projektas. Pagrindinis šių projektų tikslas – užtikrinti geresnę autorių, atlikėjų, fonogramų
gamintojų ir kitų intelektinės nuosavybės subjektų teisių apsaugą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu Nr. 905 patvirtino
naują autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos aprašą
(LRV programos priemonė Nr. 231), kurio projektą parengė Kultūros ministerija. Pagal naująjį
atlyginimo mokėjimo tvarkos aprašą sudarytos geresnės sąlygos autoriams gauti autorinį
atlyginimą: panaikinami pilietybės, gyvenamosios vietos bei nacionalinės kalbos kriterijai, kurie
diskriminavo kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečius, nustatytas principas, pagal kurį
skiriama valstybės biudžeto lėšų suma autoriniam atlyginimui už knygų panaudą mokėti.
2007 m. parengtas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 19 d. nutarimu
Nr. 997 patvirtintas naujas atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ir fonogramose įrašytų kūrinių
atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (Žin., 2007, Nr. 1024156) (LRV programos priemonė Nr. 230). Nauja mokėjimo tvarka užtikrina didesnį teisinį
aiškumą kompensuojant autoriams ir kitiems teisių turėtojams žalą, patiriamą dėl kūrinių
kopijavimo asmeniniams tikslams.
Parengtos Autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo muzikos kūrinių
viešo atlikimo ir viešo paskelbimo srityje rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2007 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-645 (Žin., 2007, Nr. 116-4753).
Rekomendacijų tikslas – suderinti teisių turėtojų ir kūrinių naudotojų interesus, susijusius su
muzikos kūrinių panaudojimu bet kokiais būdais ir priemonėmis kavinėse, restoranuose, muzikos
klubuose, prekybos centruose, viešbučiuose ir kitose panašiose prekybos ar paslaugų įmonėse.
2007 m. buvo įgyvendinama Visuomenės švietimo intelektinės nuosavybės teisių
klausimais programa ir jos įgyvendinimo 2007–2008 metų priemonės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-706 (Žin., 2007, Nr. 19723). Pagrindinis programos tikslas – pateikti plačiajai visuomenei kuo daugiau informacijos apie
intelektinę nuosavybės apsaugos sistemą, kaip pagrindą meno kūrėjų veiklai ir kūrybinės veiklos
rezultatų sklaidai. Tuo tikslu išleisti ir išplatinti leidiniai vaikams ir studentams apie intelektinę
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nuosavybę, organizuotos konferencijos, seminarai, diskusijos ir kiti švietimo bei mokymo renginiai
kultūros įstaigų darbuotojams, teisėsaugos institucijų pareigūnams. Bendradarbiaujant su Pasaulinės
intelektinės nuosavybės organizacija, buvo iškilmingai paminėta balandžio 26-oji – Pasaulinė
intelektinės nuosavybės diena. Siekiant skatinti kūrybinę veiklą ir visuomenės dėmesį intelektinės
nuosavybės teisių apsaugai, autoriams, atlikėjams ir išradėjams tą progą buvo įteikti Pasaulinės
intelektinės nuosavybės organizacijos apdovanojimai už kūrybinę veiklą.
Kultūros ministerija aktyviai dalyvavo Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos
veikloje.

Tarptautinių kultūros ryšių plėtra,
Lietuvos įvaizdžio formavimas
Siekiant strateginio tikslo Nr. 18 “Skleisti ir pristatyti Lietuvos kultūrą ir meną
užsienyje” Kultūros ministerija įgyvendino programą: “Tarptautinių kultūros ryšių plėtra” (kodas
18.01) – šios programos tikslai: „Aktyviai dalyvauti Europos Bendrijos veikloje“ (kodas 18.01.01)
ir „Plėtoti Lietuvos kultūros dialogą su pasaulio kultūromis“ (kodas 18.01.02); bei programą
„Lietuvos įvaizdžio formavimas“ (kodas 18.02) – tikslas – „Pristatyti Lietuvos kultūrą ir meną
užsienyje“ (kodas 18.02.01).
2007 metais buvo aktyviai rengiamasi Europos kultūrų dialogo metams (2008).
Parengtas ir 2007 m. sausio 24 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 64 „Dėl
Kultūros ministerijos skyrimo Europos kultūrų dialogo metų Nacionaline koordinuojančia
institucija“ (Žin., 2007, Nr. 11-434); parengti ir patvirtinti šie Lietuvos Respublikos kultūros
ministro įsakymai: kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. ĮV-539 „Dėl 2008-ųjų
Europos kultūrų dialogo metų strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 91-3653), kultūros ministro
2007 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas ĮV-542 „Dėl 2008-ųjų Europos kultūrų dialogo metų
ambasadorių skyrimo“.
Siekiant efektyvesnio ES kultūros ir audiovizualinių programų įgyvendinimo 2007 m.
lapkričio 28 d. priimtas kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-689 „Dėl Tarptautinių kultūros programų
centro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 126-5139).
2007 m. Lietuvos kultūrą kryptingai ir nuosekliai pristatė bei efektyviai koordinavo ir
įgyvendino reikšmingus abiejų šalių bendradarbiavimui projektus Lietuvos kultūros atašė
Prancūzijoje, Italijoje, Švedijoje, Rusijoje, Kaliningrado sityje, Lenkijoje, Ukrainoje, Vokietijoje,
Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje, Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES.
Kultūros atašė padėjo plėtoti kultūrinius ryšius tarp institucijų, įvairių organizacijų, palaikė
tiesioginius kontaktus su menininkais, realizavo kultūros politikos tikslus ir uždavinius.
2007 m. buvo pasirašyti šie kultūrinio bendradarbiavimo dokumentai: Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl
bendradarbiavimo kultūros srityje; Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Kinijos Liaudies
Respublikos kultūros ministerijos 2007–2011 m. kultūrinio bendradarbiavimo programa; Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo
kultūros, švietimo ir mokslo srityse; Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Gruzijos kultūros
ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros ir meno srityse; Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos ir Baltarusijos Respublikos kultūros ministerijos 2007–2008 m. kultūrinio
bendradarbiavimo programa; Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Rusijos Federacijos
Kaliningrado srities kultūros ministerijos 2007–2010 m. bendradarbiavimo ir mainų kultūros srityje
protokolas.
Parengta Nacionalinė programa „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 8 d. nutarimu Nr. 150 (Žin., 2008, Nr. 25-914).

11

2007 m. buvo kaupiama ir analizuojama informacija apie užsienio kultūros institutų
vykdomą veiklą, struktūrą, administravimo mechanizmus ir parengti pasiūlymai dėl galimo
viešosios įstaigos „Lietuvos institutas“ optimizavimo plano, išryškinančio kultūros sklaidos ir
kultūrinių mainų svarbą, siekiant pozityvaus šalies įvaizdžio užsienyje, trijų steigėjų privalumus,
institucijos silpnybes ir stiprybes, valdymo ir veiklos optimizavimo galimybes.
2007 m. finansavimas buvo teikiamas:
1) programai „LT tapatybė“, kurios tikslas analizuoti Lietuvos visuomenės ir kultūros
istorijos raidą bei šiandienos situaciją tapatybės aspektu, aktyvinti viešas analitines refleksijas
kultūros raiškos ir pristatymo klausimais, skatinti lietuviškumo sklaidą pasaulyje, pateikti
visuomenei reguliarias Lietuvos įvaizdžio kaitos ataskaitas. Programos baigiamasis akcentas –
„Apdovanojimų už Lietuvos vardo garsinimą“ renginys;
2) duomenų bazės apie Lietuvą, Lietuvos kultūrą kaupimui ir įdiegimui, siekiant
bendros įvairių organizacijų veiklos koordinavimo bei intensyvių pasikeitimo informacija procesų;
3) įvairiems projektams, užsienio visuomenei pristatantiems ryškiausias įvairių epochų
Lietuvos meno apraiškas, atsižvelgiant į svarbias Lietuvos valstybei politines ar istorines datas, į
konkrečios užsienio šalies meno rinką ir ypatybes, renginio specifiką;
4) įvairaus formato leidiniams, populiarinantiems Lietuvą, jos valstybinę kalbą,
kultūrą, mokslą, švietimą ir visuomenę.
Kultūros ministerija koordinavo UNESCO konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės
apsaugos ir skatinimo ratifikavimą Lietuvos Respublikos Seimo įstatymu. Siekdamas efektyvaus šio
svarbaus tarptautiniu mastu dokumento įgyvendinimo Lietuvoje, Tarptautinių ryšių ir Europos
reikalų skyrius inicijavo nacionalinės darbo grupės sudarymą ir koordinuoja jos veiklą.

Visuomenės informacinis aprūpinimas,
Muziejų apsaugos stiprinimas
Siekiant strateginio tikslo Nr. 19 “Didinti kultūrinės informacijos prieinamumą
visuomenei” Kultūros ministerija įgyvendino programą: “Visuomenės informacinis aprūpinimas”
(kodas 19.01) – šios programos tikslai: „Užtikrinti bibliotekų fondų kaupimą ir saugojimą,
integraciją į tarptautinius informacinius tinklus“ (kodas 19.01.01), „Skatinti Lietuvos kultūrai
reikšmingų knygų leidybą ir sklaidą“ (kodas 19.01.02); „Užtikrinti muziejų rinkinių kaupimą,
saugojimą ir populiarinimą“ (kodas 19.01.03), „Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą“ (kodas
– 19.01.04), „Kelti kultūros darbuotojų kvalifikaciją“ (kodas – 19.01.05), „Užtikrinti Kultūros
ministerijos veiklos organizavimą ir jai pavaldžių institucijų priežiūrą“ (kodas – 19.0106). Siekiant
to paties strateginio tikslo, Kultūros ministerija įgyvendino programą „Muziejų apsaugos
stiprinimas“ (kodas 19.02), kurios tikslas – „Gerinti muziejų apsaugą“ (kodas – 19.02.01).
Bibliotekos
2007 metais Kultūros ministerija parengė Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo
2003–2013 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 17 d.
nutarimu Nr. 1454 (Žin., 2002, Nr. 92-3943), pakeitimo projektą (LRV programos priemonė Nr.
216).
2007 m. gegužės mėnesį pateikta projekto „Bibliotekos pažangai“ paraiška, o 2007 m.
lapkričio 15 d. pasirašytas susitarimas tarp Bilo ir Melindos Geitsų fondo, Kultūros ministerijos
(projekto koordinatorius) bei Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (projekto
vykdytojas) dėl 15,2 mln. JAV dolerių dotacijos skyrimo projektui įgyvendinti nuo 2007 m.
lapkričio 1 d. iki 2011 m. spalio 31 d. Šis projektas tęsia bibliotekų modernizavimą ir
kompiuterizavimą bei yra svarbus Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų
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programos 4.2 punkte apibrėžtam tikslui pasiekti – išlyginti paslaugų ir technologijų prieinamumo
bei bibliotekų specialistų technologinės kompetencijos skirtumus regionuose. Projekto tikslas –
stiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad gyventojai žymiai geriau
naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis. Fondo, valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų bendrafinansavimo principu paremto projekto bendra vertė – 76 mln. litų. Projekto
„Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimas prasidėjo 2008 m. sausio 1 d. ir truks 3,5 metų.
2007 metais, kaip ir kasmet buvo finansuotas bibliotekų fondų atnaujinimas bei duomenų
bazių centralizuota prenumerata.
Vykdant tęstinį valstybės investicijų projektą „Bibliotekų kompiuterizavimas“ ir atlikus
viešųjų pirkimų (tarptautinio atviro konkurso) procedūras nupirkta 1015 stacionarių kompiuterių,
198 spausdintuvai (daugiafunkciai įrenginiai), 66 nešiojamieji kompiuteriai ir 66 skaitmeniniai
projektoriai. Kultūros ministro 2007 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. ĮV-125 ir 2007 m. lapkričio 20 d.
įsakymu Nr. ĮV-679 Lietuvos aklųjų bibliotekai ir Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus
apskričių viešosioms bibliotekoms perduota, vykdant valstybės investicijų projektą „Bibliotekų
kompiuterizavimas“ 2006 m. įgytos kompiuterinės ir programinės įrangos už 212397,6 Lt bei 2007
m. įgytos įrangos už 223471,12 Lt.
Kultūros ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. ĮV-265 (Žin., 2007, Nr. 50-1981)
patvirtinti Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo nuostatai. Kultūros ministro 2007
m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. ĮV-289 (Žin., 2007, Nr. 53-2062) patvirtinti Lietuvos aklųjų
bibliotekos nuostatai. Kultūros ministro 2007 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. ĮV-136 (Žin., 2007, Nr.
28-1038) patvirtinta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mokslo tarybos sudėtis ir
reglamentas.
Skaitymo skatinimas
Įgyvendinant 2006 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.
1200 patvirtintą Skaitymo skatinimo metų programą (Žin., 2006, Nr.132-5006), 2007 metais buvo
sudarytos finansinės sąlygos įgyvendinti skaitymo skatinimo projektus. Parengtos ir kultūros
ministro įsakymu patvirtintos Skaitymo skatinimo projektų finansavimo taisyklės. Organizuoti
mokymai skaitymo skatinimo projektų rengėjams ir vykdytojams – supažindinant juos su geros
praktikos pavyzdžiais. Mokymai organizuoti 10 apskričių, juose dalyvavo 614 specialistų.
Leidyklos, autoriai, švietimo ir kultūros įstaigos skatinamos rengti skaitymo skatinimo informacinę
ir metodinę medžiagą tėvams, pedagogams ir studentams. Išleistos metodinės priemonės: prof.
G. Raguotienės „Atversta knyga: kai kas apie skaitymą”, D. Pennaco „Kaip romanas“. Inicijuotas
skaitymo skatinimo temų įtraukimas į mokytojų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo,
socialinių pedagogų, bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimo programas. Į kvalifikacijos
tobulinimo stažuotes užsienyje išvyko 3 specialistai, jie dalinosi įgyta patirtimi, rengė mokymus
kolegoms, dalyvavo konferencijose.
Stiprinami institucijų ir įvairių dalykų pedagogų ryšiai, plėtojama įvairių sektorių
partnerystė skaitymo skatinimo srityje. 2007 m. gegužės 8 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-287
(Žin., 2007, Nr. 52-2040, 2008, Nr.19-698) patvirtintos kasmet rengiamo skaitymo skatinimo
projektų konkurso finansavimo taisyklės, paraiškos, sutarties ir ataskaitos formos, šio konkurso
būdu remiami bendri kultūros, meno ir švietimo, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros įstaigų
bei organizacijų, taip pat visuomenės informavimo priemonių skaitymo skatinimo projektai. 2007
m. iš valstybės biudžeto dalinai finansuotas 61 projektas. Sukurta ir plėtojama šviečiamoji interneto
svetainė, pristatanti skaitymo skatinimo iniciatyvas ir projektus www.skaitymometai.lt. Parengta
2008-ųjų – skaitymo metų renginių programa. Vykdomi 2008-ųjų skaitymo metų renginių ir akcijų
programos paruošimo, organizavimo ir įgyvendinimo darbai. 2007 m. gruodžio 6 d. surengtas
Skaitymo metų atidarymo renginys Nacionalinėje filharmonijoje. 2007 m. gruodžio 13 d. surengta
konferencija Seime „Skaitymo metus pasitinkant“. Surengtos geriausių metų knygų suaugusiesiems
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ir vaikams rinkimo akcijos. Paskirtos ir Vilniaus knygų mugėje įteiktos 3 kasmetinės premijos už
nuopelnus skatinant skaitymą.

Muziejai
2007 metais parengta ir 2007 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu Nr. 275 patvirtinta Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų programa (Žin., 2007, Nr.
34-1238) (LRV programos priemonė Nr. 215). Programa parengta siekiant ugdyti visuomenės
istorinę savimonę, kokybiškai atnaujinus muziejų veiklą ir sudarius jiems sąlygas tinkamai kaupti,
saugoti ir populiarinti istorijos, literatūros, kultūros, meno, gamtos, mokslo ir technikos paveldo
objektus, kad visuomenė galėtų įvairiapusiškiau pažinti kultūros paveldą ir ugdyti savo narių
kūrybiškumą.
Taip pat 2007 metais buvo parengtas Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros
vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kurį Lietuvos Respublikos Vyriausybė
2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1129 pateikė Lietuvos Respublikos Seimui (Žin., 2007, Nr.1124571) (LRV programos priemonė Nr. 209).
Vykdant Muziejų ekspozicijų atnaujinimo programą, muziejuose iš programos lėšų
įsigyta per 48 tūkst. eksponatų.
2007 metais Kultūros ministerija skyrė 700 tūkst. Lt. vienuolikos muziejų (trijų
nacionalinių muziejų ir 8 respublikinių) apsaugos modernizavimui.
Investiciniai projektai
Kultūros ministerija 2007 metais vykdydama Visuomenės informacinio aprūpinimo
programos priemonę „Vykdyti Valstybės investicijų programos objektų statybą ir rekonstravimą,
ilgalaikio turto įsigijimą“ vykdė 18 investicijų projektų vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 146 (Žin., 2007, Nr. 18-661) „Dėl valstybės
investicijų 2007–2009 metų programoje numatytų 2007 metams kapitalo investicijų paskirstymo
pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus“ bei 3 investicijų projektus, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 718 (Žin., 2007, Nr. 80-3235)
„Dėl kultūros objektų pastatų rekonstravimo ir statybos programos patvirtinimo“.
Tarp svarbesnių 2007 metais vykdytų investicinių projektų paminėtini: Bibliotekų
kompiuterizavimas; Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos archeologijos ir istorijos
muziejaus pastato Širvintų rajone, Kerniaus g. 4A, rekonstravimas; Kauno valstybinio dramos teatro
pastato Kaune, Laisvės al. 71, rekonstravimas; Lietuvos liaudies buities muziejaus miestelio
komplekso užbaigimas; Klaipėdos dramos teatro pastato Klaipėdoje, Teatro g. 2, avarinės būklės
likvidavimas; Kauno valstybinio lėlių teatro Kaune, Laisvės al. 87A, scenos rekonstravimas,
Valdovų rūmų atstatymas.
Leidyba ir lietuvių literatūros sklaida
2007 m. buvo pradėtas vykdyti pasirengimas Lietuvos dalyvavimui tarptautinėje
Jeruzalės knygų mugėje 2009 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. spalio 25 d.
įsakymu Nr. ĮV-644 (Žin., 2007, Nr. 112-4587) buvo patvirtinti Lietuvą pristatančių
apibendrinamojo pobūdžio ir informacinių kultūrinių leidinių, skirtų Lietuvos dalyvavimui
tarptautinėje Jeruzalės knygų mugėje 2009 metais, finansavimo iš dalies Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis specializuoto leidybos konkurso nuostatai. Vadovaujantis minėtais
nuostatais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-685
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis buvo paremta 18 Lietuvą pristatančių
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apibendrinamojo pobūdžio ir informacinių kultūrinių leidinių, skirtų Lietuvos dalyvavimui
tarptautinėje Jeruzalės knygų mugėje 2009 metais.
Siekiant paskatinti Lietuvos kultūrai reikšmingų knygų leidybą Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2007 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. ĮV-118 iš dalies 2007 m. Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis buvo paremti 186 leidybos projektai.
Įgyvendinant šią priemonę 2007 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
buvo iš dalies finansuoti 8 projektai. Ypač daug dėmesio buvo skirta Lietuvos dalyvavimui
tarptautinėje Turino knygų mugėje garbės viešnios teisėmis 2007 m. Turine buvo įgyvendinta įvairi
Lietuvos pristatymo programa, be literatūros apimanti įvairių sričių meno ir kultūros renginius.
Rengėjų duomenimis mugėje apsilankė apie 301 000 lankytojų, kadangi Lietuvos paviljonas buvo
prie pat centrinio įėjimo, nemažas lankytojų srautas apsilankė ir Lietuvos paviljone.
Siekiant paskatinti Lietuvos knygos meno raidą Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2007 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-611 (Žin., 2007, Nr. 109-4474) buvo patvirtinti nauji
Knygos meno konkurso nuostatai.
Paskirtos ir įteiktos Jotvingio ir Jaunojo jotvingio premijos poetams, bei vertėjams –
Metų vertėjo krėslo premija, taip pat Šv. Jeronimo premija lietuvių literatūros vertėjui į užsienio
kalbą.
Visuomenės informavimas
2007 m. Kultūros ministerija aktyviai dalyvavo Europos Tarybos direktyvos
„Televizijos be sienų“ (89/552/EEB) pakeitimų svarstymuose Europos Sąjungos institucijose,
siekiant užtikrinti Lietuvos interesus audiovizualinės informacijos sklaidos srityje.
Naujai patvirtinta „Audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų“ direktyva siekiama apimti
naujų technologijų vystymosi pažangą ir tai konceptualiai išdėstyti teisinėse nuostatose.
Įsigaliojusios direktyvos nuostatos per 2 metus privalės būti perkeltos į nacionalinę teisę.
Kultūros ministerijos teikimu Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. spalio 31 d.
nutarimu Nr. 1190 (Žin., 2007, Nr. 117-4800) patvirtino naujus „Valstybės teikiamos dalinės
finansinės paramos kultūriniams ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos
rėmimo fondui pateiktas paraiškas bendruosius konkursų nuostatus“. Šiuo dokumentu nustatoma
valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos viešosios informacijos rengėjų kultūriniams ir
šviečiamiesiems projektams lėšų skyrimo tvarka. Iki šiol šio fondo vykdomų konkursų tvarkos buvo
nustatytos dviem atskirais Vyriausybės 2004 m. nutarimais, tačiau įsigaliojus naujai Visuomenės
informavimo įstatymo redakcijai, buvo sukurtos prielaidos visas lėšų skyrimo kultūriniams ir
šviečiamiesiems projektams procedūras aiškiai nustatyti vienais naujais nuostatais.
Kultūros ministerija parengė Nacionalinių transliuotojų informacinės sklaidos per
sienas skatinimo programą, kuri 2008 m. sausio 23 d. Vyriausybės teikimu Nr. 75 šiuo metu yra
svarstoma skubos tvarka Seime.
Parengtas Visuomenės informavimo įstatymo 36 straipsnio pakeitimo įstatymo
projektas, kuris pateiktas svarstymui Seime.
2007 m. buvo surengti 2 surengti seminarai viešosios informacijos rengėjams apie
visuomenės informavimo principų laikymosi svarbą.

Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos puoselėjimas ir plėtra
Siekiant strateginio tikslo Nr. 20 „Sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti kultūros
veikloje“ buvo įgyvendinama programa „Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos puoselėjimas
ir plėtra“ (kodas 20.01). Šios programos tikslas: „Sudaryti sąlygas išsaugoti ir skleisti etninę
kultūrą, mėgėjų meninės veiklos tradicijas“ (kodas 20.01.01).
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Siekiant šios programos tikslų 2007 m. buvo surengta Lietuvos dainų šventė „Būties
ratu“. Siekdamas sustiprinti valstybės institucijų paramą ir sukurti nuolat veikiančią liaudies meistrų
globos bei skatinimo sistemą, Lietuvos liaudies kultūros centras organizavo geriausių liaudies
meistrų išaiškinimą ir jų apdovanojimą nominacijos simboliu „Aukso vainiku“. Devynių apskričių
parodose dalyvavo 426 liaudies meistrai, įteikta 3 „Aukso vainikai“. Vilniuje surengtos 5 Lietuvos
regionų tautinio kostiumo parodos. Įgyvendinant vieną iš įstaigos veiklos prioritetinių sričių –
tobulinti kultūros specialistų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą, surengta visų žanrų seminarai,
kuriuose dalyvavo etninės kultūros – 274 specialistai, teatro – 260, chorų – 270, šokių – 1080,
pučiamųjų – 279, tautodailės – 36, tradicinio muzikavimo ir įvairiuose vasaros kursuose dalyvavo
per 2000 specialistų. Per metus išleista 30 leidinių: 11 – metodinių ir repertuaro, 3 katalogai, 3
informaciniai sąvadai, 6 žurnalo „Liaudies kultūra“ numeriai, 4 kompaktinės plokštelės, 4 DVD
filmai, 6 repertuariniai leidiniai. Nominacija „Aukso paukštė“ pagerbti geriausi mėgėjų meno
kolektyvai bei jų vadovai. 2007 m. įteiktos 22 „Aukso paukštės“. 2007 m. aplankyta ir įvertinta 18
renginių, pristatytų konkursinei apžiūrai „Tradicija šiandien“, vykusių savivaldybėse. Antrą kartą
vyko respublikinis vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis“.
Respublikiniame ture dalyvavo per 400 atlikėjų iš įvairių regionų.
Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 793
(Žin., 2003, Nr. 60-2725) patvirtintą Etninės kultūros plėtros valstybinę programą, 2007 m. iš dalies
finansuota 161 etninės kultūros projektai šiam tikslui skiriant 600 tūkst. Lt. Už šias lėšas kultūros
įstaigos organizavo tradicinius renginius (regioninius folkloro festivalius, edukacinius užsiėmimus
ir stovyklas vaikams ir jaunimui, susistemino savivaldybių muziejuose esančias etninės kultūros
vertybes ir išleido katalogus, organizavo mokslines konferencijas, perkėlė į modernias saugojimo
laikmenas etninės kultūros paveldo dalį (3 viešosios bibliotekos, Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas). Dalinis valstybės biudžeto finansavimas buvo skirtas moksliniams etninės kultūros
tyrinėjimams, kurie labai reikalingi kultūros specialistams. Už reikšmingiausius darbus etninės
kultūros srityje paskirta Valstybinė Jono Basanavičiaus premija ir 3 Kultūros ministerijos premijos
už tradicinės kultūros puoselėjimą.
Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr.
1282 (Žin., 2002, Nr. 82-3521) patvirtintą Regionų kultūros plėtros programą, 2007 m. iš dalies
finansuoti 169 regionų kultūros projektai šiam tikslui skiriant 600 tūkst. Lt. Skirta premija kultūros
centro darbuotojui už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose. Už kūrybingą veiklą 2007 m.
premijuoti 4 kultūros centrai.
2007 metais parengta ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1445 (Žin.,
2008, Nr. 4-143) patvirtinta Regionų kultūros plėtros 2008–2012 metų programa (LRV programos
priemonė Nr. 219). Parengtas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 ir 31 straipsnių
pakeitimo įstatymo projektas (LRV programos priemonė Nr. 222), siekiant, kad prie priskirtųjų
(ribotai savarankiškų) funkcijų būtų priskirtas ir kultūros centrų steigimas, reorganizavimas,
pertvarkymas, likvidavimas ir veiklos priežiūra. Regionų kultūros skyrius koordinuoja Kultūros
centrų tarybos veiklą, bendradarbiauja su Lietuvos kultūros centrų asociacija, asociacija „Kultūros
savivaldos kolegija“. Kas ketvirtį vyksta apskričių ir savivaldybių kultūros administratorių
pasitarimai, kuriuose diskutuojama ir keičiamasi informacija aktualiais regionų kultūros plėtros
klausimais. 2007 m. ypač suaktyvėjo kultūros centrų specialistų atestacija savivaldybėse. Tai sudaro
sąlygas didinti minėtų specialistų atlyginimus.
Parengta ir kultūros ministro bei švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d.
įsakymu Nr. ĮV-218/ISAK-562 (Žin., 2007, Nr. 38-1429) patvirtinta Dainų švenčių tradicijos
tęstinumo 2007–2011 m. programa. Priimtas Dainų švenčių įstatymas (Žin., 2007, Nr. 128-5212),
kuris užtikrina dainų švenčių tradicijos valstybinę apsaugą, periodiškumą, tęstinumą ir plėtrą,
reglamentuoja pasirengimo ir vadovavimo dainų švenčių vyksmui tvarką, valstybės ir savivaldybių
institucijų atsakomybę bei kompetenciją, nustato finansavimo principus.
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Įgyvendinant Lietuvos Respublikos 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 926
patvirtintos Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos 2006–2011 metų programą iš dalies finansuotas
131 vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektas šiam tikslui skiriant 475 tūkst. Lt. Šie projektai
suaktyvino šviečiamąją kultūrinę veiklą kultūros įstaigose, visuomeninėse organizacijose ir papildė
Vaikų kultūros metų programą. Vaikų kultūros metų renginiams iš valstybės ir savivaldybių
biudžetų skirta per 5 mln. litų. Suorganizuota apie 5000 vaikų saviraiškai skirtų renginių. Įvairius
kultūros renginius (dailės galerijose, muziejuose, koncertinėse įstaigose, teatruose) aplankė apie 800
tūkst. vaikų. Į meno kolektyvų veiklą įtraukta per 42 tūkst. vaikų. Pirmą kartą paskatinti kultūros
darbuotojai ir įstaigos geriausiai dirbę su vaikais ir jaunimu: paskirtos 4 premijos už geriausiai
parengtus ir vykdytus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus.
Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras surengė 115 seminarų ir kursų,
kuriuose kvalifikaciją kėlė 4594 kultūros įstaigų vadovai ir specialistai. Daugiau negu planuota
padidėjo kvalifikacijos tobulinimo dalyvių skaičius. Šis didėjimas susijęs su Skaitymo skatinimo
programos įgyvendinimu bei BPD 2.2 ir 2.4 prioritetų projektų įgyvendinimu (1000 dalyvių
dalyvavo papildomuose 16 seminarų).
Paveldo, istorinės ir kultūrinės atminties išsaugojimas, Valdovų rūmų atstatymas,
Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo programa
Siekiant strateginio tikslo Nr. 21 „Išsaugoti paveldą, jo kultūrinę vertę“ buvo
įgyvendinama programa „Paveldo, istorinės ir kultūrinės atminties išsaugojimas“ (kodas 21.01).
Šios programos tikslai: „Minėti valstybės šventes, atmintinas dienas ir istorines datas“ (kodas
21.01.01); „Minėti Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių jubiliejus“ (kodas
21.01.02); bei „Vykdyti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje paieškas ir
užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo pažinimą bei sklaidą“ (kodas 21.01.03). Siekiant to paties tikslo
buvo įgyvendinama programa „Valdovų rūmų atstatymas“ (kodas – 21.02), kurios tikslas - „Iki
2009 m. atstatyti Valdovų rūmus“ (kodas – 21.02.01), bei „Lituanistikos tradicijų ir paveldo
įprasminimo programa“ (kodas – 21.03), šios programos tikslas – „Sudaryti sąlygas išsaugoti ir
skleisti lituanistikos tradicijas bei paveldą“ (kodas – 21.03.01).
2007 metais, įgyvendinant Paveldo, istorinės ir kultūrinės atminties išsaugojimo
programą buvo minimos svarbiausios valstybės šventės, atmintinos dienos ir istorinės datos –
Vasario 16-toji, Kovo 11-toji, liepos 6-toji – Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena bei kitos
atmintinos dienos, svarbios valstybinės šventės.
2007 metais buvo minimi Lietuvos istorijai ir kultūrai nusipelniusių asmenybių
jubiliejai, iš viso 10 jubiliejų; tarp iškiliausių 2007 metais minėtų jubiliejų galima išskirti poeto
Bernardo Brazdžionio, režisieriaus Juozo Miltinio 100-tųjų gimimo metinių jubiliejų minėjimus.
Kultūros ministro 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. ĮV-559 sudaryta ekspertų darbo
grupė pateikė pasiūlymus Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio užsienyje,
atpažinimo ir išaiškinimo kriterijų patikslinimui, taip pat pasiūlymus dėl nekilnojamojo kultūros
paveldo objektų, esančių užsienyje, sąrašų sudarymo galimybių.
Skirtas dalinis finansavimas 6 Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio
užsienyje, paieškos projektų įgyvendinimui, taip pat – dalinis finansavimas 6 projektų, skirtų
lietuvių tremtinių ir politinių kalinių kapų bei kapaviečių apskaitai priežiūrai ir įgyvendinimui.
2007 m. parengta kultūros paminklo – Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio
vertingųjų savybių analizės ir vertinimo pagal UNESCO Pasaulio paveldo komiteto nustatytus
reikalavimus galimybių studija.
Parengta Naudojamų Lietuvos dvarų sodybų ekonominio efektyvumo ir kitų dvarų
pritaikymo naujam panaudojimui ekonominių galimybių tyrimo I dalis.
Parengta ir kultūros ministro 2007 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-3 patvirtinta tvarka,
pagal kurią saugomų teritorijų direkcijos Kultūros ministerijai teikia informaciją apie direkcijų
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veiklą išduodant sąlygas rengti teritorijų planavimo dokumentus ir statinių projektus bei juos
tikrinant (derinant).
2007 metais buvo parengta daug kultūros paveldo apsaugai reikšmingų teisės aktų.
Parengta Lietuvos Respublikos UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančių objektų apsaugos
Lietuvoje įstatymo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d.
nutarimu Nr. 1210 (Žin., 2007, Nr. 120-4892) (LRV programos priemonė Nr. 237). Parengtas
Valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 659 (Žin., 2007, Nr. 77-3081) (LRV
programos priemonė Nr. 210); parengta ir kultūros ministro 2008 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. ĮV30 patvirtinta Medinės architektūros paveldo išsaugojimo programa (Žin., 2008, Nr. 15-536) (LRV
programos priemonė Nr. 211). 2007 metais buvo parengtas Dvarų paveldo išsaugojimo programos
ir Dvarų paveldo išsaugojimo programos įgyvendinimo priemonių pakeitimo projektas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 486 (Žin., 2007, Nr.58-2243)
(LRV programos priemonė Nr. 207). Parengtas Tuskulėnų rimties parko sukūrimo programos ir
Tuskulėnų rimties parko sukūrimo programos įgyvendinimo priemonių pakeitimo projektas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 322 (Žin., 2007,
Nr. 40-1490) (LRV programos priemonė Nr. 212).
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. X557 patvirtintą Kultūros paveldo apsaugos ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atvejais
programą (Žin., 2006, Nr. 44-1587) 2007 metais buvo:
1) parengti Išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, sąrašai, patvirtinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 193 (Žin., 2007, Nr. 23-878).
2) parengtos ir kultūros ministro 2007 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. ĮV-199 (Žin., 2007,
Nr. 35-1293) patvirtintos Išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, ženklinimo
UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijos skiriamuoju simboliu
taisyklės.
3) parengta ir kultūros ministro 2007 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. ĮV-500 (Žin., 2007,
Nr. 82-3386) patvirtinta Kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių muziejuose, bibliotekose,
archyvuose ir kulto pastatuose, apsaugos ir evakavimo instrukcija.
Taip pat buvo parengtas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktas Kultūros
paveldo objektų, skelbiamų kultūros paminklais, nutarimo projektas, parengtas ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybei pateiktas Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje,
pažinimo, sklaidos ir globos 2008–2010 m. projektas.
2007 m. buvo surengtas Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo apsaugos III –
asis forumas „Kultūros paveldas ir turizmas: galimybės, įtaka, partnerystė ir valdymas“. Forume
dalyvavo visų Baltijos jūros regiono šalių atstovai, taip pat ekspertai iš Ukrainos ir Islandijos. (LRV
programos priemonė Nr. 208).
2007 metais buvo parengtas Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato tvarkymo
plano projektas, Trakų istorinio nacionalinio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų
plano projektas ir tvarkymo plano projektas. Buvo patvirtinti 28 kultūros paveldo tvarkybos
reglamentai.
Įgyvendinant projektą „Užutrakio dvaro sodybos pritaikymas turizmo reikmėms“,
kurio vykdymo išlaidoms padengti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. birželio 21 d.
įsakymu Nr. 4-243 (Žin., 2006, Nr. 48-528) Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai skirta ES
struktūrinių fondų finansinė parama iš Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento
pagal priemonę 3.4 „Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos“, parengti techniniai projektai ir
atlikti pirmaeiliai statybos darbai.

18

Pagal Valdovų rūmų tyrimo, projektavimo, statybos darbų kalendorinį grafiką, 2007
metais atstatant Valdovų rūmus atlikta:
1) Tyrimo, projektavimo darbai (01, Pietų korpusas, 02, Vakarų korpusas, 03, Šiaurės
vakarų korpusas, 04, Rytų korpusas, 05, Kiemas, I b ir II b teritorijų tvarkymas).
2) Statybos darbai (01, Pietų korpusas, 02, Vakarų korpusas, 03, Šiaurės vakarų
korpusas,04, Rytų korpusas, 08, Kiemas, 01,02, 03,04 fasadų smiltainis, konservavimas, Vidaus
inžineriniai tinklai, Lauko inžineriniai tinklai,12, Sklypo tvarkymas, 13, Vakarinė atraminė siena.
2007 metais Valdovų rūmų atstatymui atlikta darbų už 38672 tūkst. lt.
Įgyvendinant lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimą Kultūros ministerija ir
Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija rengia metų minėjimų programas,
įvertindama visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų, mokslininkų, politikų ir kt. regioninio ir
nacionalinio masto pasiūlymus, siekdama tarpininkauti arba sudaryti galimybes minėti sukaktis
įvairiais įgyvendinamais sumanymais sostinėje ir apskrityse.
2007 metais surengtos 3 mokslinės konferencijos – „Lietuvos Taryba 1917-1918 m:
tarp apsisprendimo teisės ir didžiosios politikos“, „Rašytinio ir spausdintinio paveldo vaidmuo
išsaugant Baltijos šalių išeivijos tautinį tapatumą“, „Baltijos regionas tarp Vokietijos ir Rusijos:
priklausomybė ir nepriklausomybė; surengti 2 paminklinių projektų, skirtų asmenybių ir įvykių
įprasminimui konkursai, išleista 20 leidinių, lituanistikos paveldo klausimams.

Specialioji kultūros paslaugų teikimo programa

Specialiosios kultūros paslaugų teikimo programos (kodas – 88.01) tikslas – „Gerinti
kultūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybę“ (kodas – 88.01.01).
Įgyvendinant šią programą per 2007 metus į valstybės biudžetą buvo įskaityta 23442,9
tūkst. litų, iš to skaičiaus pagal atskiras funkcijas įskaitė:
1) Muziejai – 9294,1 tūkst. Lt,
2) Teatrai ir muzikiniai kolektyvai – 13117,3 tūkst. Lt,
3) Kitos kultūros įstaigos – 1031,5 tūkst. Lt.
Metinis paslaugų pajamų planas įvykdytas 165 procentais.
Didžioji dalis uždirbtų lėšų įstaigų buvo panaudota prekėms ir paslaugoms įsigyti –
11183,7 tūkst. Lt , tai yra 11,8 proc. daugiau nei 2006 metais.

Tarpinstitucinių programų ir kitų projektų įgyvendinimas
2007 metais Kultūros ministerija koordinavo šių programų įgyvendinimą:
1) Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos 2006-2011 metų programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 926 (Žin., 2006, Nr. 973922). Programos įgyvendinime dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerija, Jaunimo reikalų
departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, apskritys, savivaldybės (8 priedas
pridedamas).
2) Etninės kultūros plėtros valstybinę programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 793 (Žin., 2002, Nr. 60-27-25). Programa
įgyvendinama kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, Etninės kultūros globos taryba, Saugomų
teritorijų tarnyba, savivaldybėmis (8 priedas pridedamas).
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3) Skaitymo skatinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006
m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1200 (Žin., 2006, Nr. 132-5006); programa įgyvendinama kartu su
Švietimo ir mokslo ministerija (8 priedas pridedamas).
4) Paramos jauniesiems menininkams 2007-2015 metų programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 276 (Žin., 2007, Nr. 34-1239).
Programa įgyvendinama kartu su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, apskričių viršininkų administracijomis, savivaldybėmis (8 priedas pridedamas).
5) Dainų švenčių tradicijos tęstinumo 2007-2015 metų programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos kultūros ministro bei švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ĮV218 / ISAK-562, įgyvendinama kartu su Švietimo ir mokslo ministerija (8 priedas pridedamas).
6) Muziejų modernizavimo 2007-2015 metų programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 275 (Žin., 2007, Nr. 34-1238),
įgyvendinamą kartu su Krašto apsaugos ir Aplinkos ministerijomis (8 priedas pridedamas).
7) Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 1454 (Žin., 2002, Nr. 92-3943),
įgyvendinamą kartu su savivaldybėmis (8 priedas pridedamas).
8) Visuomenės švietimo intelektinės nuosavybės teisių klausimais programą ir jos
įgyvendinimo 2007-2008 metų planą, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m.
gruodžio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-706 (Žin., 2007, Nr. 19-723) įgyvendinama bendradarbiaujant su
Švietimo ir mokslo ministerija, agentūromis LATGA-A, AGATA (8 priedas pridedamas).
9) Kultūros paveldo apsaugos ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atvejais
programą patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 5 d. nutarimu Nr. 845
(Žin., 2006, Nr. 95-3732), įgyvendinamą kartu su Kultūros paveldo departamentu, Lietuvos archyvų
departamentu, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (8 priedas pridedamas).
Kultūros ministerija koordinuoja eilę kultūros paveldo srities programų, kurių vienas
pagrindinių vykdytojų yra Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos:
10) Dvarų paveldo išsaugojimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 481 (Žin., 2003, Nr. 38-1740) ir 2007 m.
gegužės 9 d. nutarimu Nr. 486 (Žin., 2007, Nr. 58-2243), įgyvendinamą Kultūros paveldo
departamento, Susisiekimo ministerijos (8 priedas pridedamas).
11) Dubingių piliavietės pritaikymo kultūriniam ir pažintiniam turizmui 2007-2009
metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 86
(Žin., 2007, Nr. 15-530), įgyvendinamą Kultūros paveldo departamento bei Valstybinės saugomų
teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Asvejos regioninio parko direkcijos (8 priedas
pridedamas).
12) Tuskulėnų rimties parko sukūrimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 932 (Žin., 2002, Nr. 64-2594) 2007 m. kovo 28 d.
nutarimu Nr. 322 (Žin., Nr. 40-1490), įgyvendinamą Kultūros paveldo departamento, Vilniaus
miesto savivaldybės (8 priedas pridedamas).
13) Ilgalaikę kultūros vertybių išsaugojimo programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2002 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 271 (Žin., 2002, Nr. 80-3479),
įgyvendinamą Kultūros paveldo departamento (8 priedas pridedamas).
14) Kultūros ministerija koordinuodama Kultūros centrų modernizavimo 2007-2020
metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 4 d. nutarimu Nr.
785 (Žin., 2006, Nr. 88-3470) bendradarbiaudama su savivaldybėmis teikia investicinius projektus
Finansų ministerijai. 2007 metais buvo modernizuojama 30 kultūros centrų, šešiuose jų darbai
užbaigti 2007 metais. 2008 metais papildomai planuojama modernizuoti 9 naujus kultūros centrus.
15) 2007 metais buvo patvirtinta vienerių metų trukmės Kultūros objektų
rekonstravimo ir statybos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos
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11 d. nutarimu Nr. 718. Įgyvendinant šią programą buvo rekonstruoti 3 Kultūros ministerijos
valdymo srities, bei 6 savivaldybių valdymo srities kultūros objektai.
Iš svarbiausių kitų institucijų koordinuojamų programų, kuriose dalyvavo Kultūros
ministerija, galima būtų išskirti: Lietuvos tūkstantmečio programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 971 (Žin., 2003, Nr. 73-3405; 2006, Nr. 100-38-78),
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2006-2008 metų programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 615 (Žin., 2006, Nr. 71-2630),
Ilgalaikę pilietinio ir tautinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m.
rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. X-818 (Žin., 2006, Nr. 102-3939), Vaikų kultūros metų renginių
programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 619
(Žin., 2007, Nr. 27-2858).
Kyla sunkumų koordinuojant kai kurių tarpinstitucinių programų priemones.
Pavyzdžiui, kultūros pastatų renovacija yra finansuojama iš Valstybės investicijų programos, kurią
koordinuoja Finansų ministerija. Tokiu būdu ministerija koordinuoja programą, kurios priemonės
yra kitos institucijos koordinuojamos programos dalis. Aiškaus atsakymo kaip tiksliai derinti tokių
priemonių koordinavimą Strateginio planavimo metodikoje nėra pateikiama.
Iškyla klausimas, ar Vyriausybės nutarimais patvirtintos programos, kuriose dalyvauja
savivaldybės yra tarpinstitucinės, taip pat ir tuo atveju, kai programa apima vien tik kultūros sritį ir
tik kultūros srities įstaigas. Jeigu taip, tai vadovaujantis šiuo požiūriu bemaž visos Kultūros
ministerijos vykdomos atskirų kultūros sričių programos turėtų būti laikomos tarpinstitucinėmis.

Patvirtintų asignavimų panaudojimas
2007 metais Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai skirti valstybės biudžeto
asignavimai buvo panaudoti numatytiems tikslams nuo 84,42 proc. iki 100 proc. Specialiosios
programos lėšos panaudotos 84,42 proc. Neįsisavintos Specialiosios programos lėšos perkeliamos į
kitus metus. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų Kultūros ministerija neadministravo. 2007
m. vykdytoms programoms patvirtintų ir panaudotų asignavimų suvestinė pateikiama ataskaitos
priede Nr. 2.

IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO INSTITUCIJOS VEIKLOS PRIORITETINĖS
KRYPTYS

Profesionalaus meno plėtra ir sklaida
2008 m. numatoma parengti ir patvirtinti Profesionalaus meno sklaidos regionuose
programą (LRV programos priemonė Nr. 198), kurios paskirtis – paskatinti meno kūrėjų
organizacijas, kūrybinių industrijų subjektus aktyviau populiarinti ir skleisti profesionalųjį meną
Lietuvos regionuose, pagerinti kūrybinių industrijų subjektų teikiamų meno paslaugų šalies
gyventojams sąlygas, skatinti Lietuvos gyventojų domėjimąsi profesionaliu menu.
Numatoma parengti Nacionalinio kino centro koncepciją (LRV programos priemonė Nr.
201), parengti projektus teisės aktų, kuriuose būtų nustatyta, kad projektuojant ir statant ar
rekonstruojant iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų visuomenės poreikiams naudojamus
arba viešojo naudojimo pastatus būtų numatomos lėšos meno kūriniams kurti ir eksponuoti (LRV
programos priemonė Nr. 203).
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Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga
Įgyvendinant Vyriausybės programą, bus rengiama antipiratinio centro koncepcija
(LRV programos priemonė Nr. 229). Antipiratinio centro veikla būtų skirta padėti policijai vykdyti
intelektinės nuosavybės teisių gynimo priemones, todėl Kultūros ministerija koncepciją rengs
bendradarbiaudama su Vidaus reikalų ministerija. Pagrindinis koncepcijos tikslas – atsakyti į šiuos
klausimus:
1) koks turėtų būti antipiratinio centro statusas ir funkcijos;
2) kokios institucijos galėtų tapti centro steigėjais;
3) kokia kitų Europos Sąjungos valstybių patirtis šioje srityje.
Kultūros ministerijoje sudaryta darbo grupė, kurioje dalyvauja atsakingų valstybės
institucijų ir informacinių technologijų verslo bei autorių teisių ir gretutinių teisių asociacijų
atstovai, 2008 m. turėtų parengti Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo ir papildymo
įstatymo projektą. Įstatymo projekto tikslas – nustatyti naujus autorinio atlyginimo už kūrinių
atgaminimą asmeniniais tikslais garso ir audiovizualinėse laikmenose bei literatūros kūrinių
atgaminimą reprografijos būdu mokėjimo principus, kurie užtikrintų teisių turėtojų ir kūrinių
naudotojų interesų derinimą informacinėje visuomenėje. Bus įgyvendinamos Visuomenės švietimo
intelektinės nuosavybės teisių klausimais programos 2008 metų priemonės.
Tarptautinis kultūros bendradarbiavimas
Siekiant efektyvesnio ES kultūros ir audiovizualinių programų įgyvendinimo, 2008 m.
sausio 2 d. prie Kultūros ministerijos bus įsteigtas Tarptautinių kultūros programų centras.
Planuojama, kad artimiausiu metu šiam centrui bus pavesta įgyvendinti ir Lietuvos Respublikos
kultūros atašė užsienyje kultūros ir meno projektus.
2009 – ypatingi metai visai šaliai, nes Vilnius taps Europos kultūros sostine, taip pat
Lietuva minės šalies vardo paminėjimo tūkstantmetį. Kultūros ministerijai Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu pavesta koordinuoti šių nacionalinių programų įgyvendinimą.
2008 metais numatoma aktyviai dalyvauti “Europos kultūrų dialogo metuose“, bus
įgyvendinta Lietuvos dienų Ukrainoje programa.
2009-uosius metus ES paskelbs kūrybiškumo ir inovacijų metais. Labai svarbu
Kultūros ministerijai glaudžiau bendradarbiauti su Švietimo ir mokslo ministerija, kuri bus
atsakinga už nacionalinės programos įgyvendinimą.
Numatoma įsteigti penkias naujas kultūros atašė pareigybės Lietuvos diplomatinėse
atstovybėse Airijoje, Austrijoje, Baltarusijoje, Ispanijoje ir Latvijoje. Atašė Austrijoje taip pat
vykdys atašė funkcijas Kroatijoje, o Latvijoje reziduosiantis – dirbs ir Estijoje.
Planuojama rengtis 2009 m. numatomoms Lietuvos Respublikos kultūros dienoms
Prancūzijoje.
Planuojama iki 2008 m. liepos 1 d. kartu su Užsienio reikalų ministerija bei Švietimo
ir mokslo ministerija pateikti Vyriausybei sprendimo dėl VšĮ „Lietuvos institutas“ veiklos
efektyvumo ir tęstinumo projektą bei Lietuvos įvaizdžio formavimo strategiją.
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Bibliotekos
Bibliotekų valstybinio valdymo srityje 2008 m. planuojama:
pateikti Vyriausybei tvirtinti patikslintą Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo
2003–2013 metų programą (LRV programos priemonė Nr. 216), o ją patvirtinus nustatyta tvarka
spręsti 2009 metams finansavimo iš valstybės biudžeto ir kitų šaltinių klausimus. Svarbiausieji
artimiausio laikotarpio prioritetai yra spartesnis ir nuoseklus bibliotekų fondų atnaujinimas, viešųjų
bibliotekų kompiuterizavimas ir specialistų administracinių ir inovatyvumo gebėjimų sustiprinimas
bei bibliotekų pastatų renovavimas ir statyba.
Numatoma užbaigti bibliotekų veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų, pradėtų
2007 metais, rengimo (atnaujinimo), derinimo ir patvirtinimo procedūras (Lietuvos kultūros
paveldo ir skaitmeninimo ir skaitmeninio išsaugojimo programa, Bibliotekų specialistų
kvalifikacijos tobulinimo programa, Bibliotekų fondo apsaugos nuostatai, Naudojimosi biblioteka
taisyklės).
Planuojama pradėti rengti teisės aktų projektus, kurie išspręstų bibliotekų specialistų
atestacijos ir kvalifikacijos plėtros bei apskričių bibliotekų funkcijų nustatymo ir vykdymo Alytaus,
Marijampolės, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse klausimus.
Planuojama toliau įgyvendinti projektą „Bibliotekos pažangai“.
Numatoma parengti, patvirtinti ir pradėti įgyvendinti Kultūros paveldo skaitmeninimo
strategiją.
Muziejai
2008 metais planuojama įgyvendinti Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų
programą. Numatoma pasirengti naujam Muziejų informacinės sistemos LIMIS kūrimo ir diegimo
etapui.

Investiciniai projektai
Valstybės investicijų planavimo srityje prioritetai teikiami Lietuvos tūkstantmečio
programos įgyvendinimui bei pasiruošimui „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ darbams, o
taip pat tęsiant pradėtus statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ir ilgalaikio turto įsigijimo
investicijų projektus, kurių lėšos numatytos Valstybės investicijų 2008–2010 metų programoje bei
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose dėl Privatizavimo fondo lėšų. 2008 metais
planuojama įgyvendinti 21 investicijų projektą.
Iš svarbesnių 2008 m. numatomų vykdyti investicinių projektų galima paminėti:
Kernavės kultūrinio rezervato muziejaus pastato rekonstravimą, Liaudies buities muziejaus
komplekso rekonstrukciją, Valdovų rūmų atstatymo statybų ir montavimo darbus, Jaunimo teatro
rekonstrukcijos darbus, Nacionalinės dailės galerijos rekonstravimo ir priestato statybos darbus,
Operos ir baleto teatro scenos įrangos rekonstravimo darbus, Nacionalinio dramos teatro pastato
rekonstrukcijos darbus, Nacionalinės filharmonijos pastato 1 korpuso rekonstrukcijos darbus,
Klaipėdos dramos teatro avarinės būklės likvidavimą, Užutrakio sodybos pritaikymo viešajai
turizmo infrastruktūrai darbus, Kultūros įstaigų pritaikymo neįgaliesiems projektą.
Leidyba, lietuvių literatūros sklaida, skaitymo skatinimas
Numatoma rengtis 2009 metais planuojamam Lietuvos literatūros pristatymui
Tarptautinėje Jeruzalės knygų mugėje.
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2008 m. – Skaitymo metai, todėl šiais metais bus įgyvendinama 2008-ųjų – Skaitymo
metų renginių programa, kurios dalis projektų ir renginių įtraukiami į Vilniaus knygų mugės
programą.
Visuomenės informavimas
Europos Tarybos direktyvos „Televizijos be sienų“ (89/552/EEB) su įsigaliojusiais
pakeitimais nuostatos per 2 metus privalės būti perkeltos į nacionalinę teisę, todėl 2008 m. Kultūros
ministerija rengs nacionalinių teisės aktų pakeitimų paketą. 2008 m. taip pat numatoma organizuoti
konferencijas ir seminarus visuomenės informavimo politikos klausimais.

Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos puoselėjimas ir plėtra
2008 metais bus toliau įgyvendinamos trys valstybinės tarpinstitucinės programos:
Etninės kultūros plėtros valstybinė programa, Regionų kultūros plėtros programa ir Vaikų ir
jaunimo kultūrinės edukacijos 2006–2011 metų programa. Rengiami poįstatyminiai aktai,
padedantys įgyvendinti Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymą. Bendradarbiaujant su
apskričių bei savivaldybių kultūros administratoriais, Lietuvos savivaldybių asociacija, bus
rengiami teisės aktai, padėsiantys tobulinti teisinę, administracinę ir finansinę sistemą, skirtą
regionų kultūros plėtrai.
Paveldas
2008 metais įgyvendinant valstybinę kultūros paveldo apsaugos politiką numatoma
užtikrinti Kultūros ministerijos įsteigtų saugomų teritorijų direkcijų vykdomos kultūros paveldo
apsaugos kontrolę. Bus vykdoma Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška,
bus toliau užtikrinamas kultūros vertybių paieškos projektų įgyvendinimas.
V. ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJOS VEIKLOS TRUMPA APŽVALGA
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Vienas iš svarbiausių Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau –
Departamentas) nuveiktų darbų kultūros vertybių apsaugos srityje 2007 metais – Kultūros vertybių
registro sukūrimas, kurį Kultūros ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-724 (Žin., 2007,
Nr. 135-5515) sudaryta komisija tos pačios dienos aktu pripažino tinkamu eksploatuoti. Taip pat
pirmą kartą 2007 metais buvo patvirtintas valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros
objektų sąrašas, numatytas Lietuvos Respublikos konstitucijoje. Į jį įrašyta 17 objektų, iš kurių
statinių kompleksų – 10, statinių – 6, archeologijos objektų – 1.
Siekiant integruoti Kultūros vertybių registro duomenis į Nekilnojamojo turto registrą ir
kadastrą, pirmą kartą 2007 metais Nekilnojamojo turto registre ir kadastro internetiniame
žemėlapyje pradėtos publikuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijų ir apsaugos zonų ribos (iš
viso perduota 2400 kultūros paveldo objektų teritorijų bei apsaugos zonų ribų koordinatės). Be to,
2007 metais buvo tęsiama kultūros vertybių registracija.
Departamento teritoriniais padaliniais pirmą kartą atliktas statinių bei statinių kompleksų,
statytų nuo 1945 m. iki 1990 m. kovo 11d., t.y. sovietmetyje, vertinimas.
2007 metais, taip pat pirmą kartą Departamento užsakymu pagamintos 523 kultūros
paveldo objektų ženklinimui skirtos tipinės lentos ir 20 UNESCO kultūros vertybių apsaugos
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ginkluoto konflikto metu konvencijos skiriamieji simboliai. 2007 metais buvo tęsiamas 2006 metais
pradėtas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planų rengimas. Iš viso 2007 metais
8 nekilnojamosioms kultūros vertybėms pradėti rengti nauji specialieji planai bei 10 apskričių kultūros vertybių tinklų schemos. Departamentas 2007 metais iš viso parengė 30 paveldo tvarkybos
reglamentų projektų, parengė arba dalyvavo rengiant 19 teisės aktų projektų, susijusių su kultūros
paveldo apsauga.
Per 2007 m. Departamento teritoriniai padaliniai surašė 87 administracinių teisės
pažeidimų protokolus, 175 reikalavimus pašalinti pažeidimus bei skyrė apie 63000 Lt baudų. Per
ataskaitinį laikotarpį Departamento Juridinio skyriaus specialistai atstovavo 75 teisminio ginčo
bylose ir 2 ikiteisminių ginčų bylose.
2007 metais vienas iš pagrindinių įvykių, susijusiu su tarptautiniu bendradarbiavimu
kultūros paveldo apsaugos srityje, buvo Departamento kartu su Baltijos jūros regiono šalių kultūros
paveldo monitoringo grupe Vilniuje organizuotas III-asis Baltijos jūros regiono šalių kultūros
paveldo forumas „Kultūros paveldas ir turizmas: galimybės, įtaka, partnerystė ir valdymas“.
Mandatas jo vykdymui buvo suteiktas vienuolikos regiono šalių vyriausybių. Paminėtina, jog 2007
m. Departamento užsakymu sukurtas dokumentinis filmas „Lietuvos parkų ir sodų kelias“, socialinė
reklama „Išsaugokime kultūros paveldą“, iš Departamentui skirtų valstybės biudžeto lėšų išleista 10
leidinių bei 33 lankstinukai.
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
2007 m. Martyno Mažvydo biblioteka buvo pagrindinė Skaitymo skatinimo
programos vykdytoja. Biblioteka parengė 2008-ųjų – skaitymo metų renginių programą. Sukurta
programos interneto svetainė www.skaitymometai.lt, pagaminta reklaminės ir informacinės
atributikos, organizuoti skaitymą populiarinantys renginiai Lietuvos bibliotekose.
2007 m. toliau vykdytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ES struktūrinių fondų
finansuojamas projektas „Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas”. Tai
pirmasis tokio pobūdžio projektas Lietuvoje, kurio metu bus suskaitmeninti ir į elektroninę erdvę
perkelti bibliotekų, archyvų ir muziejų kultūros paveldo objektai. Galutinė naudos gavėja –
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Projekto partneriai – Lietuvos dailės muziejus ir
Lietuvos Archyvų departamentas. Nuo projekto vykdymo pradžios (2005 m.) projekto vykdytojų
institucijose suskaitmeninta 2240 tūkst. dokumentų puslapių, medžiaga publikuojama 2007 m.
sukurtoje Lietuvos elektroninio kultūros paveldo interneto svetainėje www.epaveldas.lt.
Rengiantis įgyvendinti Bilo ir Melindos Geitsų fondo bei Lietuvos valstybės biudžeto
lėšomis finansuojamą šalies bibliotekų kompiuterizacijos projektą „Bibliotekos pažangai” 2007 m.
baigtas projekto planavimo procesas, parengta paraiška projekto tolimesniam įgyvendinimui,
nustatytos prioritetinės poveikio sritys, mokymo programos, projekto įgyvendinimo etapai. Metų
pabaigoje pasirašyta sutartis, kuria Bilo ir Melindos Geitsų fondo Pasaulio bibliotekų programa ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybė skyrė paramą tolimesniam projekto įgyvendinimui.
2007 m. įgyvendinant Nacionalinės bibliotekos rekonstrukcijos projektą parengtas
techninis projektas ir pradėta ruošti medžiaga konkursui rekonstrukcijos darbams pirkti. Pirmajam
rekonstrukcijos etapui pradėtos ruošti pagrindinio pastato patalpos.
Kuriant Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemą 2007 m. atnaujinta
kompiuterinė įranga, tobulinta programinė įranga, toliau kurtas Lietuvos bibliotekų suvestinis
katalogas.
2007 m. biblioteka sėkmingai įgyvendino Europos Komisijos finansuojamą projektą
TEL-ME-MOR. Įgyvendinant Nacionalinės bibliotekos ir Europos nacionalinių bibliotekų direktorių
konferencijos konsorciumo (CENL) sutartį dalyvauta Europos skaitmeninės bibliotekos kūrime,
integruojant nacionalinės reikšmės kultūros paveldo dokumentus į Europos biblioteką.
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Lietuvos aklųjų biblioteka
Biblioteka 2007 m. tęsė specialiųjų formatų leidinių sutrikusios regos žmonėms
leidybą. Leista grožinė ir mokslinė literatūra Brailio raštu, garsinės skaitmeninės knygos ir žurnalai,
padidinto šrifto literatūra silpnaregiams. Toliau vykdytas garsinės literatūros skaitmeninimas –
senuosiuose formatuose (magnetofono ritėse ir kasetėse) įrašytų garso leidinių perrašymas į
skaitmeninį formatą. Iš viso per 2007 m. išleisti 232 nauji garsiniai skaitmeniniai leidiniai, 311
garsinės knygos perrašytos skaitmeniniu formatu ir vėl tapo prieinamos skaitytojams. Tarp
suskaitmenintų leidinių – 70 pavadinimų lietuvių literatūros ir kritikos kūrinių, kuriuos Lietuvos
aklųjų biblioteka perrašė iš senųjų formatų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis iš
dalies finansuojamo leidybos projekto „Garsinė lietuvių literatūra skaitmeniniame formate“.
2007 m. biblioteka pradėjo leisti naują garsinį žurnalą – „Iliustruotasis mokslas“, kuris
iš karto susilaukė didelio skaitytojų susidomėjimo.
Brailio raštu išleistos 27 knygos. Išleista 13 pavadinimų tiflologinių leidinių.
2007 m. buvo tęsiami ir baigti garso knygų mp3 formatu perkėlimo į 2006 m. įsigytą
duomenų saugyklą darbai. Šiuo metu visos garso knygos mp3 formatu, esančios Lietuvos aklųjų
bibliotekoje, perkeltos į elektroninių duomenų saugyklą.
2007 m. baigtas knygų reginčiųjų ir Brailio raštu rekatalogavimas. Per 2007 m.
suinventorinta ir sukataloguota 2450 pavadinimų dokumentų reginčiųjų raštu, 134 Brailio raštu, 755
garso dokumentai mp3 ir 586 wav formatu (garso dokumentų archyvui), 14 pavadinimų
elektroninių išteklių. Padaryta 22 637 elektroninių įrašų LIBIS sistemoje.
Biblioteka toliau leidžia knyginius katalogus, informacinius leidinius (“Mūsų
knygos”), kuriais galima naudotis ir per aklųjų bibliotekos interneto svetainę. Teikiama telefono
atsakiklio paslauga, informacija apie naujus leidinius skelbiama ir per vietinį radiją.
Bibliotekos centre ir filialuose, kaip ir kasmet, vyko literatūriniai teminiai renginiai,
susitikimai su žymiais žmonėmis, knygų pristatymai.
2007 m. baigti bibliotekos Kauno filialo remonto darbai.
Lietuvos nacionalinis muziejus
2007 metais įgyvendinant muziejaus programas buvo išleisti 8 leidiniai ir 20 smulkių
spaudinių, surengta 15 parodų Lietuvoje ir užsienyje, publikuoti 29 straipsniai ne muziejaus
leidiniuose, surengta 1133 edukaciniai užsiėmimai 23390 dalyvių.
Muziejus 2007 metais surengė 2 konkursus moksleiviams – Lietuvos dvarų istorija ir
Atviruko ir plakato konkursas, skirtas Vasario 16-ajai. Surengta mokslinė konferencija, skirta
Lietuvių mokslo draugijos 100-mečiui. Surengti 135 renginiai, kuriuose apsilankė 7555 lankytojai.
Vyko Ketvirtadienio kultūros istorijos vakarų ciklas (18 vakarų), skirtas Vilniaus
paminėjimo 685-osioms metinėms. Sukurtas video filmas „LNM edukacinė programa Pažinimas“.
Lietuvos dailės muziejus
Lietuvos dailės muziejaus (toliau – LDM) Valdovų rūmų filialas rengdamas LDK
valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų programą 2007 metais atliko šiuos darbus:
1) organizuota Valdovų rūmų atkūrimo darbus vykdančių institucijų pasitarimų su
Projektavimo ir restauravimo instituto architektais ir Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“
tyrinėtojais programa (surengti 27 pasitarimai, kuriuose svarstyti strateginiai Valdovų rūmų
atkūrimo ir konkrečių aktualių sprendimų klausimai);
2) Parengta ir birželio 28 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties klausimų komisijos svarstymui
pristatyta Valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų programa;
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3) Parengtos ir LDK Valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties klausimų komisijos
patvirtintos visų Valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų planų suvestinės schemos su komentarais;
4) Kartu su Valdovų rūmų paramos fondu bei LDM Meno pažinimo centru rengtos
moksleivių akcijos, edukacinių užsiėmimų programos Taikomosios dailės muziejuje veikiančiose
Valdovų rūmų atkūrimui skirtose parodose;
5) Toliau vykdyta taikomųjų tyrimų programa (kaupta ir sisteminta interjerų ir
ekspozicijų programos parengimui reikalinga rašytinė, ikonografinė, fotografinė, skaitmeninė ir kt.
medžiaga iš Lietuvos ir užsienio kultūros paveldo lituanistines vertybes saugančių institucijų);
6) Tęsta dalykinių susitikimų ir mokslinių diskusijų su Europos valdovų ir didikų
rūmuose įsikūrusių kultūrinių institucijų vadovais, tyrinėtojais ir ekspertais programa;
6) Tęsiamas Valdovų rūmų istorinių kultūros ir meno vertybių rinkinio formavimas;
7) Pradėta Pilių tyrimo centro sukauptų Valdovų rūmų radinių patikra, identifikacija,
apskaita, inventorizacija (sutvarkyti, inventorizuoti ir parengti perdavimui iš Pilių tyrimo centro
būsimai Valdovų rūmų institucijai 37 273 archeologinių tyrimų radiniai);
Įgyvendinant Lietuvos nacionalinės dailės galerijos (toliau – NDG) koncepciją 2007
metais buvo atlikti šie darbai:
1) ruoštos rekomendacijos, teiktos konsultacijos projektuotojams ir statytojams NDG
pastato statybos ir inžinerinio įrengimo klausimais, koordinuoti rekonstrukcijos darbai. Atlikta
NDG pastato rekonstravimo, papildomo projektavimo ir kitų darbų už 13 751,- tūkst.. Lt;
2) NDG darbuotojai, remdamiesi LDM darbo grupės rekomendacijomis ir Lietuvos
bei tarptautinės patirties analize, rengė NDG ekspozicijos planą;
3) vykdyta NDG kolekcijos plėtimo programa. Kartu su LDM rinkinių saugotojais
parengtos rekomendacijos įsigyti 42 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų kūriniai;
4) restauravimui buvo atrenkami XX a. II pusės dailės kūriniai, numatomi rodyti NDG
pastovioje ekspozicijoje;
5) įkurta ir baigiama pildyti informacija NDG internetinė svetainė www.ndg.lt.
Vykdant Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 933 (Žin., 2005, Nr. 105-3877),
kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir Archyvų departamentu
įgyvendinamas projektas „Integrali virtuali bibliotekų informacinė sistema“ – renovuotose
patalpose įkurtame Rinkinių skaitmeninimo centre suskaitmeninti 42906 objektai.
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus veikla 2007 m. buvo vystoma
remiantis 2 prioritetais: investicinio projekto “Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus
rekonstrukcija ir priestato statyba” nuoseklus vykdymas ir priežiūra bei darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas.
Intensyvus darbuotojų mokymas vyko remiantis Lietuvos muziejų asociacijos projektu
“XXI a. muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas” pagal BPD programos priemonę 2.2.
2007 m. kvalifikaciją kėlė 28 muziejaus vadovai, 39 padalinių ir skyrių vadovai, 141 muziejaus
specialistas. Pagal šį projektą anglų kalbos kursus baigė 49 darbuotojai, kompiuterinio raštingumo
kursus baigė 31 darbuotojas, “Ekspozicijų ir parodų rengimo” kursą išklausė 11 žmonių,
“Muziejaus edukacinių programų rengimo” kursą – 7, “Muziejaus teisinės veiklos aspektus” – 6,
“Projektų valdymo” – 12, “Informacinių technologijų galimybės muziejaus veiklos efektyvumui
didinti” – 24, “Viešųjų ryšių ir muziejaus įvaizdžio kūrimo” kursus lankė 11 muziejaus darbuotojų.
Muziejaus specialistai tobulinosi Baltijos muzeologijos mokykloje, Lietuvos kultūros darbuotojų
tobulinimosi centro rengiamuose seminaruose, 2 muziejaus darbuotojai kvalifikaciją kėlė užsienio
stažuotėse.
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Muziejus toliau nuosekliai vystė 2006 metais užsibrėžtas pirmenybines veiklos sritis:
edukacinė veikla, parodų rengimas ir pristatymas.
Edukacinė veikla apima tris pagrindines sritis: programų rengimas Lietuvos
mokykloms, edukacinės parodos (ekspozicijos), bei darbas su mokytojais. 2007–2008 mokslo
metams buvo paruošta 14 programų įvairaus amžiaus moksleivių grupėms, surengta 356
edukaciniai užsiėmimai, kuriuos aplankė 6919 moksleiviai. M. Žilinsko dailės galerijoje atidaryta
vienintelė Lietuvoje neregiams skirta šiuolaikinio meno ekspozicija “Muziejus neregiui”, kurią
kasmet planuojama papildyti naujais meno kūriniais.
2007 m. įrengta nauja ekspozicija Kauno paveikslų galerijoje “Algimanto Miškinio
Lietuvos dailės kolekcija: Dovana Kaunui”, atnaujintos, performuotos “XX a. 6-8 deš. Lietuvos
dailės ekspozicija”, “Išeivijos dailininkų ekspozicija”, atnaujinta, papildyta A. Žmuidzinavičiaus
memorialinio buto ekspozicija, parengta nauja ekspozicija J. Zikaro memorialinio muziejaus
dirbtuvėje. Po muziejaus remonto pakeista, atnaujinta L. Truikio ir M. Rakauskaitės ekspozicija.
2007 m. muziejuje surengta 81 paroda. Iš muziejaus rinkinių surengta 19 parodų,
penkios iš jų buvo eksponuotos užsienyje.
Muziejus 2007 m. pradėjo vykdyti ekspozicijų bei pagalbinių patalpų renovavimo
programą, kuri buvo finansuojama iš sutaupytų ir uždirbtų lėšų.
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras
Iš svarbiausių 2007 metais teatro atliktų dabų paminėtini šie:
Pastatytos 5 premjeros:
1) 2007-03-10 R. Wagner opera „Valkirija“. (Muzikinis vadovas ir dirigentas Jacek
Kaspszyk, režisierius Eimuntas Nekrošius, scenografas Marius Nekrošius, kostiumų dailininkė
Nadežda Gultiajeva).
2) 2007-05-25 R. Portman opera vaikams „Mažasis princas“. (Muzikinis vadovas ir
dirigentas Modestas Pitrėnas, režisierė Frančeska Zambello, dailininkė Maria Bjorson, šviesų
dailininkas Rick Fisher).
3) 2007-06-14 inscenizacijos vokiečių kalba J. S. Bach „Pasija pagal Joną“. (Muzikinis
vadovas ir dirigentas Rolf Beck, režisierius, scenografas, choreografas ir šviesų dailininkas Robert
Wilson, kostiumų dailininkė Frida Parmeggiani, solinių šokių choreografė Lucinda Childs, choro
meno vadovas Česlovas Radžiūnas). Bendras Paryžiaus „Châtelet” teatro, Lietuvos nacionalinio
operos ir baleto teatro (toliau – LNOBT) ir „Vilniaus festivalio 2007” pastatymas.
4) 2007-09-28 Ch. W. Gluck opera „Orfėjas ir Euridikė“. (Muzikinis vadovas ir
dirigentas Martynas Staškus, režisierius Jonas Jurašas, dailininkas Andrzey Strumillo, šviesų
dailininkas Martin Conboy).
5) 2007-12-31 L. A. Minkus baletas „Bajaderė“. (Choreografas Marius Petipa,
choreografės statytojos Altanai Asylmuratova, Liudmila Kovaliova, dailininkas Viačeslav Okunev,
dirigentas Martynas Staškus).
Surengtos gastrolės:
1) 2007-06-20 – 2007-06-25 Miškolc festivalyje (Vengrija) – parodyta J. F. Halevy
opera „Žydė“.
2) 2007-07-07 – 2007-07-21 surengtos gastrolės prestižiniuose Liublianos (Slovėnija)
bei Ravenos (Italija) festivaliuose. Parodytos 4 operos, iš viso 6 spektakliai.
3) 2007-08-04 – 2007-08-16 orkestro gastrolės Ispanijoje su Bostono baletu (JAV),
programoje baletas „Silfidė“ ir G.Balanchino choreografijos vakaras, G. Puccini opera „Toska“ su
Teatro Lyrico (Italija)
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4) 2007-05-10 – 2007-05-22 baleto gastrolės Ispanijoje, P. Čaikovskio baletas „Gulbių
ežeras“.
5) 2007 liepos mėn. V. Klovos opera „Pilėnai“ Trakuose (3 spektakliai).
Surengti koncertai:
1) 2007-10-27 „80 metų teatre“ L. Bartusevičiūtės kūrybinio darbo 30-mečio ir V.
Noreikos kūrybinio darbo 50-mečio jubiliejinis koncertas.
2) 2007-04-10,11 LNOBT Operos studijos Velykų šventės koncertai.
3) 2007-12-26, 27 LNOBT Operos studijos Kalėdų muzikos koncertai.
2007 metais teatras išleido pirmąjį komercinį DVD, J. F. Halevy „La Juive“. Įrašas
darytas 2007 m. spalio 18 d.
Lietuvos nacionalinis dramos teatras
2007 metais siekdamas pristatyti teatro meną Lietuvoje ir užsienyje Lietuvos
nacionalinis dramos teatras (toliau – LNDT) 35 kartus parodė savo spektaklius gastrolėse, iš jų 28
kartus Lietuvoje bei 7 kartus užsienyje.
Spektaklis M. Krleža. ,,Elitas (Ponai Glembajai)”, rež. I. Buljan (Kroatija) gastroliavo:
2007 m. balandžio 21–22 dienomis 17-ajame Kroatijos dramos ir autorinio teatro
festivalyje ,,Marulićevi dani“ Splito mieste bei Voroždino ir Zagrebo nacionaliniuose teatruose.
2007 m. lapkričio 20 d. Jankos Kupalos teatre Minske (Baltarusija).
Spektaklis Sofoklio ,,Antigonė“, rež. B. Marcinkevičiūtė gastroliavo:
2007 m. gegužės 8–12 d. tarptautiniame teatro festivalyje „Essaouiria“ (Marokas).
2007 m. rugsėjo 7–10 d. mono spektaklių festivalyje Vakarų Bohemijos teatre, Chebe,
(Čekija).
Statydamas spektaklius pagal nacionalinę ir užsienio dramaturgiją LNDT 2007 metais
parengė 5 premjeras:
Lukas Bärfuss ,, Seksualinės mūsų tėvų neurozės”, rež. R. Kudzmanaitė (2007-03-23).
Elfriede Jelinek. "Bembilendas" (bendras LNDT ir OKT/Vilniaus miesto teatro
projektas), rež. Y. Ross (2007-04-19).
,,Poetė” (Salomėjos Nėries poezijos ir dienoraščių motyvais), rež. R. Garuolytė (200704-20).
Marie-France Marsot. ,,Laukim skambučio”, rež. V. Masalskis (2007-10-20)
A. Lindgren. ,,Pepė Ilgakojinė”, rež. E. Jaras (2007-11-04)
Siekiant pristatyti Lietuvos ir užsienio teatrų iškiliausius pastatymus Lietuvos
nacionaliniame dramos teatre 2007 m. gruodžio 20–21 dienomis buvo parodyti Baltarusijos
nacionalinio akademinio Jankos Kupalos teatro spektakliai:
A. Dudarevo ,,Juodoji Nesvyžiaus mergelė“, rež. V. Rajevskij ir „S.V.“ (pagal A.
Čechovo ,,Vyšnių sodą“), rež. P. Adamčikov.
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija
2007 metais Nacionalinė filharmonija įgyvendindama programą „Klasikinės ir
šiuolaikinės muzikos meno sklaida“ surengė 406 koncertus, iš kurių 170 – Vilniuje ir 236 – kituose
Lietuvos miestuose bei periferijoje. Koncertuose apsilankė 109524 klausytojai. Nacionalinės
filharmonijos meno kolektyvai gastroliavo Vokietijoje, Japonijoje, Lenkijoje, Didžiojoje
Britanijoje, kur dalyvavo 31 koncerte.

29

Įgyvendinant programą „Vilniaus festivalis“ surengta 11 koncertų įvairiose Vilniaus
miesto koncertų salėse su žymiausiais Lietuvos bei užsienio atlikėjais: Varšuvos Filharmonijos
simfoniniu orkestru, V. Repinu, J. Bašmeto orkestru „Maskvos solistai“, G. Kremerio orkestru
„Kremerata Baltica“ ir kitais.
Valstybinė kalbos inspekcija
2007 metais Valstybinė kalbos inspekcija (toliau – Inspekcija) kontroliavo, kaip
valstybės ir savivaldybių institucijose, visose Lietuvos Respublikoje veikiančiose įstaigose, įmonėse
ir organizacijose laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
nutarimų, kitų norminių teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo bei taisyklingumo
reikalavimus.
2007 m. konsultuota 80 valstybės ir savivaldybių institucijų, kitų kalbos tvarkytojų,
surašyta 30 administracinių teisės pažeidimų protokolų ir taikyta administracinių nuobaudų,
patikrinta 1000 televizijos ir radijo valandų, 450 leidinių (knygų, laikraščių, žurnalų) spaudos lankų,
50 įmonių, išnagrinėti 45 skundai, patikrintos 45 populiariausios interneto svetainės. Apie
aktualiausias kalbos problemas, Inspekcijos veiklą parengta ir per Lietuvos radiją transliuota 40
Inspekcijos informacijų. Interneto svetainėje www.delfi.lt parengta 130 testų „Kalbos pulsas“.
Savaitraščio „Respublika“ priede „TV publika“ buvo skelbiama informacija apie televizijos laidų
vedėjų kalbą. Inspekcijos interneto svetainėje http://vki.lrs.lt buvo pateikiamos aktualiausios
naujienos, patarimai, kalbos klaidų apibendrinimai.
2007 metais įstaiga dalyvavo rengiant ir svarstant naujos redakcijos Valstybinės
kalbos įstatymo projektą, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui
pateikta siūlymų dėl kalbos tvarkybos sistemos reformos, surengti susitikimai su televizijos, radijo
stočių, laikraščių redakcijų, teatrų darbuotojais ir vadovais. Valstybinė kalbos inspekcija kartu su
Vilniaus mokytojų namais surengė vakarus, skirtus Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dienai, lietuvių kalbos paskelbimo valstybine kalba sukakčiai paminėti.

__________________
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Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
2007 metų veiklos ataskaitos
1 priedas

VERTINIMO KRITERIJŲ
(EFEKTO, REZULTATO IR PRODUKTO)
2007 M. SUVESTINĖ

Strateginis tikslas Nr. 17 „Skatinti kūrybinę veiklą ir jos sklaidą visuomenėje“
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

1. Apsilankiusių gyventojų teatrų E-17-01
ir koncertinių įstaigų renginiuose
per metus (tūkst. žm.)
Rezultato:

525

630

120

1. Valstybinių teatrų ir
koncertinių įstaigų salių
užpildymas %
2. Sukurtų nacionalinių ir
bendros gamybos filmų skaičius
(meninių, dokumentinių,
animacinių)
3. Lankytojų šiuolaikinio meno
projektuose skaičius (tūkst. žm.)
4. Meno kūrėjų sukurtų ir
pristatytų visuomenei įvairių
meno projektų skaičius
5. Surinkta Lietuvoje atlyginimo
autoriams ir atlikėjams (mln. lt)
Produkto:
1. Sukurtų ir rodomų pastatymų,
meno programų valstybės
teatruose skaičius
2. Naujų pastatymų, meno
programų valstybės teatruose
skaičius (1 teatre vidutiniškai)
3. Koncertų skaičius valstybės
koncertinėse įstaigose
4. Įgyvendintų naujų scenos
meno projektų nebiudžetinėse
įstaigose
1. Įgyvendinamų filmų gamybos
ir kino programų projektų

R-17-01-01-01

62

65

105

R- 17-01-02-01

16

16

100

R- 17-01-03-01

50

64,5

129

R -17-01-04-01

300

229

76

R -17-01-05-01

12

15,6

130

P-17-01-01-01-01

1154
(309)*

321

104

P-17-01-01-01-02

4,8

4,5

94

P-17-01-01-01-03

423

450

106

P-17-01-01-01-04

20

31

155

P-17-01-02-01-01

30

29

97

Vertinimo kriterijus
Efekto:

Vertinimo
kriterijaus kodas
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Vertinimo kriterijus
skaičius
1. Šiuolaikinio meno projektų
skaičius
1. Metinių stipendijų skaičius
2. Premijų skaičius
3. Įgyvendintų Nacionalinių
premijų laureatų kūrybos
sklaidos projektų skaičius
4. Įgyvendintų jaunųjų
menininkų kūrybos sklaidos
projektų skaičius
5. Meno kūrėjų organizacijų
paremtų kūrybinių projektų
skaičius
6. Surengtų tęstinių tarptautinių
meno renginių skaičius
7. Surengtų tradicinių
profesionalaus muzikos meno
atlikėjų tarptautinių konkursų
skaičius
8. Išleistų muzikos garso įrašų ir
natų leidinių skaičius
1. Autorių, gavusių atlyginimą
už knygų panaudą bibliotekose
skaičius
2. Intelektinės nuosavybės rinkos
tyrimų skaičius
3. Išleistų leidinių apie
intelektinę nuosavybę skaičius
4. Renginiai pasaulinės
intelektinės nuosavybės dienai
minėti
5. Seminarų, diskusijų
intelektinės nuosavybės temomis
skaičius
6. Antipiratinė akcija
7. Apmokytų intelektinės
nuosavybės klausimais
teisėsaugos ir visuomeninių
institucijų atstovų skaičius

Vertinimo
kriterijaus kodas

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

P-17-01-03-01-01

12

21

175

P-17-01-04-01-01
P-17-01-04-01-02
P-17-01-04-01-03

267
80
11

267
89
14

100
111
127

P-17-01-04-01-04

40

64

160

P-17-01-04-01-05

15

15

100

P-17-01-04-01-06

15

15

100

P-17-01-04-01-07

4

1

25

P-17-01-04-01-08

11

30

273

P-17-01-05-01-01

550

690

125

P-17-01-05-01-02

1

1

100

P-17-01-05-01-03

2

2

100

P-17-01-05-01-04

1

1

100

P-17-01-05-01-05

6

6

100

P-17-01-05-01-06
P-17-01-05-01-07

2
200

3
400

150
200

*Planuodami teatrai rėmėsi skirtinga metodika. Ją suvienodinus, pasikeitė plano reikšmė
(skaičiuojami spektaklių pavadinimai, ne viešų atlikimų skaičius).
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Strateginis tikslas nr. 18 „Skleisti ir pristatyti Lietuvos kultūrą užsienyje“

Vertinimo kriterijus
Efekto:
1. Sudarytos sąlygos Lietuvos
kultūros ir meno sklaidai
užsienyje ir Lietuvos kultūros
dialogui su pasaulio kultūromis
Rezultato:
1. Gavusių ES paramą subjektų
skaičius
2. Įgyvendinamų tarptautinių
kultūrinio bendradarbiavimo
sutarčių skaičius
Produkto:
1. Gavusių ES paramą projektų
skaičius
2. Surengtų seminarų skaičius
1. Kultūros atašė užsienyje
skaičius
Rezultato:
1. Užsienio šalių, kuriose
įgyvendinami Lietuvą
pristatantys kultūros projektai
skaičius
Produkto:
1. Pasiektos auditorijos dalyvių
skaičius

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

R-18-01-01-01

6

10

167

R-18-01-01-02

30

30

100

P-18-01-01-0101
P-18-01-01-0102
P-18-01-02-0101

20

11

55

12

22

183

12

12

100

R-18-02-01-01

40

40

100

P-18-02-01-0101

2000

3200

160

Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-18-01-01-01
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Strateginis tikslas Nr. 19. „Didinti kultūrinės informacijos prieinamumą visuomenei“

Vertinimo kriterijus
Efekto:
1 Lankytojų skaičius viešosiose
bibliotekose (tūkst. žm.)
2. Muziejų lankytojų skaičius
(tūkst. žm.)
Rezultato:
1. Sukaupta dokumentų
viešosiose bibliotekose (tūkst.
egz.)
2. Viešosioms bibliotekoms
nemokamai perduotų Lietuvos
kultūrai reikšmingų leidinių
pavadinimų skaičius
3. Muziejuose pristatomų
eksponatų skaičius
4. Valstybės investicijų
programos kultūros įstaigose
įgyvendinimas %
5. Pasitobulinusių kultūros
darbuotojų skaičius %
Produkto:
1. Įsigytų naujų dokumentų
viešosiose bibliotekose skaičius
(dokumentų vnt. 1000
gyventojų)
2. Lankytojams skirtų
kompiuterizuotų darbo vietų su
prieiga prie interneto skaičius
viešosiose bibliotekose
3. Centralizuotai
prenumeruojamų duomenų bazių
skaičius
1. Paremtų Lietuvos kultūrai
reikšmingų knygų pavadinimų
skaičius
1. Tarptautinių renginių,
kuriuose dalyvauja Lietuvos
leidėjai skaičius
2. Lietuvių literatūros sklaidos
projektų skaičius
3. Įgyvendintų skaitymo
skatinimo projektų skaičius
1. Muziejuose saugomų
eksponatų skaičius (tūkst.)
2. Muziejų įsigytų eksponatų

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

E-19-01

10600*

10490

99,1

E-19-02

987

1319,024

133,6

R-19-01-01-01

29 300

28283

96,5

R-19-01-02-01

170

113

66

R-19-01-03-01

57 000

62429

109,5

R-19-01-04-01

57

43

75

R-19-01-05-01

20

27

135

P-19-01-01-01-01

290

313,5

108,1

P-19-01-01-01-02

2300

2227

96,8

P-19-01-01-01-03

12

12

100

P-19-01-02-01-01

160

207

129

P-19-01-02-02-01

8

16

200

P-19-01-02-02-02

14

8

57

P-19-01-02-02-03

10

61

610

P-19-01-03-01-01

1327

1372,01

103

P-19-01-03-01-02

37 162

48 423

130

Vertinimo
kriterijaus kodas

34

Vertinimo
Vertinimo kriterijus
kriterijaus kodas
skaičius
1. Valstybės investicijų
P-19-01-04-01-01
programos objektų skaičius
1. Kursų, seminarų, projektų
P-19-01-05-01-01
skaičius
1. Vadovaujamų ir vykdomų
P-19-01-06-01-01
programų skaičius
2. Surengtų seminarų skaičius
P-19-01-06-01-02
3. Apdoroti ir viešai paskelbti
P-19-01-06-01-03
duomenys apie laikraščius,
žurnalus ar informacinės
visuomenės informavimo
priemones %
Rezultato:
1. Nacionalinių muziejų,
R-19-02-01-01
atitinkančių saugumo
reikalavimus skaičius %
2. Respublikinių muziejų,
R-19-02-01-02
atitinkančių saugumo
reikalavimus skaičius %
Produkto:
1. Muziejų, kuriuose atnaujintos P-19-02-01-01-01
apsaugos sistemos skaičius
*Patikslinta netiksli plano reikšmė

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

21

18

86

90

115

127,8

10

10

100

1
30

2
27

200
90

50

48,2

96

40

50

125

7

11

157

Bibliotekų kriterijai skaičiuojami naudojant Kultūros ministerijos valdymo srities – Lietuvos
Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvos aklųjų bibliotekos, apskričių ir
savivaldybių bibliotekų teikiamus duomenis.

Strateginis tikslas Nr. 20. „Sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti kultūroje ir ją vartoti“

Vertinimo kriterijus
Efekto:
1. Dalyvių etninės ir regionų
kultūros renginiuose skaičius
(tūkst. žm.)
Rezultato:
1. Dalyvių etninės ir regionų
kultūrinės veiklos projektuose
skaičius (tūkst. žm.)

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

E-20-01

70

100

143

R-20-01-01-01

20

35

175

Vertinimo
kriterijaus kodas

35

Vertinimo
kriterijaus kodas

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

1. Įgyvendintų etninės kultūros
projektų skaičius

P-20-01-01-01-01

130

161

124

2. Įgyvendintų regionų kultūros
projektų skaičius
3.Atnaujinta tautinių kostiumų
(vnt.)
4. Išleistų leidinių skaičius

P-20-01-01-01-02

140

169

121

P-20-01-01-01-03

280

521

186

P-20-01-01-01-04

30

30

100

5. Surengta Dainų švenčių
6. Įgyvendintų vaikų ir jaunimo
kultūrinės edukacijos projektų
skaičius
1. Paremtų nevyriausybinių
organizacijų kultūros projektų
skaičius

P-20-01-01-01-05
P-20-01-01-01-06

1
140

1
131

100
94

P-20-01-01-02-01

130

149

115

Vertinimo kriterijus
Produkto:

Strateginis tikslas Nr. 21 „Išsaugoti kultūros paveldą, jo kultūrinę vertę“

Vertinimo kriterijus
Efekto:
1.Sudarytos sąlygos išsaugoti
paveldą, jo kultūrinę vertę
Rezultato:
1. Dalyvavusių žmonių valstybės
švenčių, atmintinų dienų ir
istorinių datų minėjimuose
skaičius (tūkst. žm.)
1. Dalyvavusių žmonių Lietuvos
kultūrai ir istorijai nusipelniusių
asmenybių jubiliejų minėjimuose
(tūkst. žm.)
1. Finansuotų nekilnojamojo
paveldo užsienyje tyrimų
skaičius
2. Parengtų galimybių studijų
skaičius

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

R-21-01-01-01

50

50

100

R-21-01-02-01

10

10

100

R-21-01-03-01

3

1

33

R-21-01-03-02

1

1

100

Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-21-01

36

Vertinimo kriterijus
3. Dalyvauta seminaruose,
konferencijose
Produkto:
1. Valstybės švenčių, atmintinų
dienų ir istorinių datų minėjimų
programų skaičius
1. Lietuvos kultūrai ir istorijai
nusipelniusių asmenybių
minėjimų programų skaičius
1. Vykdytų užsienyje esančio
kultūros paveldo apskaitos
projektų skaičius
2. Įgyvendintų Lietuvai
reikšmingo kultūros paveldo,
esančio užsienyje, paieškos
projektų skaičius
1. Kultūros paveldo pažinimo
projektų skaičius
2. Saugomų teritorijų direkcijų
pateiktų veiklos ataskaitų
skaičius
Rezultato:
1. Atstatyti Valdovų rūmai %
Produkto:
1.Atlikta restauravimo atstatymo
darbų proc. nuo sąmatinės vertės
Rezultato:
1. Įgyvendintų projektų skaičius
Produkto:
1. Surengtų renginių skaičius
2. Paminklinių vertybių
grąžinimo, kūrimo ir pristatymo
projektų skaičius
3. Išleistų leidinių skaičius

Vertinimo
kriterijaus
kodas
R-21-01-03-03

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

2

6

300

P-21-01-01-0101

7

6

86

P-21-01-02-0101

10

10

100

P-21-01-03-0101

3

1

33

P-21-01-03-0102

7

12

171

P-21-01-03-0201
P-21-01-03-0202

1

1

100

12

12

100

R-21-02-01-01

88,4

62,8

71

P-21-02-01-0101

10

19

190

R-21-03-01-01

37

47

127

P-21-03-01-0101
P-21-03-01-0102

15

15

100

9

4

44

P-21-03-01-0103

20

20

100
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Specialioji kultūros paslaugų teikimo programa (88 01)
Vertinimo kriterijus
Efekto:
1. Padidės kultūros įstaigų
galimybės atnaujinti ilgalaikį
turtą proc.
Rezultato:
1. Paslaugų pajamų plano
vykdymas proc.
Produkto:
1.Suteikta mokamų kultūros
paslaugų tūkst. Lt

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

E-88-01

10,5

14,9

142

R-88-01-01-01

100

165

165

14 194

23 442,96

165

Vertinimo
kriterijaus kodas

P-88-01-01-01-01
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Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
2007 metų veiklos ataskaitos
2 priedas

2007 M. VYKDYTOMS PROGRAMOMS
PATVIRTINTŲ IR PANAUDOTŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Programa

17 01 Meninės kūrybos
plėtra ir sklaida
18 01 Tarptautinių kultūros
ryšių plėtra
18 02 Lietuvos įvaizdžio
formavimas
19 01 Visuomenės
informacinis aprūpinimas
19 02 Muziejų apsaugos
stiprinimas
20 01 Kultūros tradicijų ir
mėgėjų meninės veiklos
puoselėjimas ir plėtra
21 01 Paveldo, istorinės ir
kultūrinės atminties
išsaugojimas
21 02 Valdovų rūmų
atstatymas
21 03 Lituanistikos tradicijų
ir paveldo įprasminimo
programa
88 01 Specialioji kultūros
paslaugų teikimo programa
Iš viso:

Patvirtinti (įskaitant
patikslinimus) asignavimai,
tūkst. litų
65398,8

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
65398,2

Panaudojimo
procentas

10585,6

10366,1

97,93

1070,0

1067,0

99,7196

55653,3

55650,5

99,99

700,0

700,0

100

9395,7

9395,2

100

3976,2

3975,2

99,97

38672,0

38671,6

99,999

900,0

899,9

99,9889

24558,2

20733,0

84,42

210909,8

206856,7

98,08

100
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Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
2007 metų veiklos ataskaitos
3 priedas

ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJOS (KURIŲ VADOVAI YRA VALSTYBĖS BIUDŽETO
ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAI) 2007 M. VYKDYTOMS PROGRAMOMS
PATVIRTINTŲ IR PANAUDOTŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Programa

1. Paveldotvarka
(programą vykdė Kultūros paveldo
departamentas
prie
Kultūros
ministerijos)
2. Kultūros paveldo apskaita
(programą vykdė Kultūros paveldo
departamentas
prie
Kultūros
ministerijos)
3.
Kultūros
paveldo
apsaugos
valstybinis administravimas
(programą vykdė Kultūros paveldo
departamentas
prie
Kultūros
ministerijos)
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo
pažinimo sklaidos ir atgaivinimo
programa
(programą vykdė Kultūros paveldo
departamentas
prie
Kultūros
ministerijos)
5. Lietuvos Respublikos ir Šventojo
Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo
švietimo
ir
kultūros
srityje
(paveldotvarka) įgyvendinimas
(programą vykdė Kultūros paveldo
departamentas
prie
Kultūros
ministerijos)
6. Specialioji nekilnojamojo kultūros
paveldo tyrimo paslaugų programa
(programą vykdė Kultūros paveldo
departamentas
prie
Kultūros
ministerijos)
Iš viso

Patvirtinti
(įskaitant
patikslinimus)
asignavimai
(tūkst. Lt)
20603

Panaudoti
asignavimai
(tūkst. Lt)

Panaudojimo
procentas

20603

100

4074,6

4074,6

100

10392

10392

100

1645,6

1645,6

100

7390

7390

100

125

45,7

37

44230,2

44150,9

99,8
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7.
Visuomenės
bibliotekinis
informacinis aprūpinimas
(programą vykdė Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo biblioteka)
8. Lietuvos integralios bibliotekų
informacinės sistemos LIBIS kūrimas
(programą vykdė Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo biblioteka)
9. Specialioji informacinių paslaugų
teikimo programa
(programą vykdė Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo biblioteka)
Iš viso:
10. Spaudinių leidyba, kaupimas,
tvarkymas, saugojimas, naudojimas,
skaitytojų aptarnavimas
(programą vykdė Lietuvos aklųjų
biblioteka)
11. Specialioji informacinės ir
materialinės
bazės
stiprinimo
programa
(programą vykdė Lietuvos aklųjų
biblioteka)
Iš viso:
12. Muziejaus rinkinių kaupimas,
saugojimas, populiarinimas
(programą
vykdė
Lietuvos
nacionalinis muziejus)
13. Specialioji muziejaus rinkinių
kaupimo programa
(programą
vykdė
Lietuvos
nacionalinis muziejus)
Iš viso:
14. Muziejaus rinkinių kaupimas,
saugojimas, populiarinimas
(programą vykdė Lietuvos dailės
muziejus)
15.
Lietuvos
Didžiosios
Kunigaikštystės
valdovų
rūmų
interjerų ir ekspozicijos rinkimas,
kaupimas,
saugojimas
ir
populiarinimas
(programą vykdė Lietuvos dailės
muziejus)
16. Specialioji muziejaus ekspozicijų
ir saugyklų apsaugos, techninio
aprūpinimo ir priežiūros programa
(programą vykdė Lietuvos dailės
muziejus)
Iš viso:

14955,6

14955,6

100

2704

2704

100

636

412,3

64,8

18295,6
2412

18071,9
2411,3

98,8
99,97

19

11

57,89

2431
7806

2422,3
7806

99,6
100

880

880

100

8686
16017,1

8686
16016,5

100
99,9

4730

4730

100

737,4

737,4

100

21484,5

21483,9

100
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17. Meno ir kultūros vertybių
saugojimas,
kaupimas
ir
populiarinimas
(programą vykdė Nacionalinis M. K.
Čiurlionio dailės muziejus)
18. Specialioji muziejaus bazės
stiprinimo programa
(programą vykdė Nacionalinis M. K.
Čiurlionio dailės muziejus)
Iš viso
19. Teatro meno pristatymas žiūrovui
(programą
vykdė
Lietuvos
nacionalinis operos ir baleto teatras)
20. Specialioji spektakliams rodyti
programa
(programą
vykdė
Lietuvos
nacionalinis operos ir baleto teatras)
Iš viso
21. Teatro meno pristatymas
(programą
vykdė
Lietuvos
nacionalinis dramos teatras)
22. Specialioji teatro žiūrovams
aptarnauti programa
(programą
vykdė
Lietuvos
nacionalinis dramos teatras)
Iš viso
23. Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos
meno sklaida
(programą vykdė koncertinė įstaiga
Lietuvos nacionalinė filharmonija)
24.Vilniaus festivalis
(programą vykdė koncertinė įstaiga
Lietuvos nacionalinė filharmonija)
25. Specialioji koncertinės veiklos
programa
(programą vykdė koncertinė įstaiga
Lietuvos nacionalinė filharmonija)
Iš viso
26. Valstybinės kalbos vartojimo ir
taisyklingumo kontrolė
(programą vykdė Valstybinė kalbos
inspekcija)
Iš viso
Visų įstaigų iš viso

12744,1

12743,5

100

471

441,2

93,7

13215,1
28119,8

13184,7
28119,8

99,8
100

4499,5

4322,3

96,1*

32619,3
7734,5

32442,1
7734,5

99,5
100

1622,5

1279,9

78,9

9357
12961,1

9014,4
12961,1

96,3
100

400

400

100

1908

1778,5

93

15269,1
490

15139,6
490

99,2
100

490
166077,8

490
165085,8

100
99,4
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