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I. INSTITUCIJOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA
2006 metais Lietuvos Respublikos kultūros ministerija savo strateginiame veiklos
plane numatytus tikslus pasiekė.
Įvertinant didesnį Europos Sąjungos bei UNESCO dėmesį kultūrinės raiškos
įvairovės, kultūros ekonomikos bei kūrybinių industrijų plėtrai, didėjančią strateginio
planavimo ir programinio finansavimo svarbą, 2006 metais didelis dėmesys buvo
skiriamas tobulinant įvairių sričių kultūros projektų finansavimo valstybės biudžeto
lėšomis sistemą. Šiuo tikslu 2006 metais parengtos naujos kultūros projektų finansavimo
iš dalies valstybės biudžeto lėšomis taisyklės, reglamentuojančios šiuolaikinės
nacionalinės profesionaliosios muzikos kūrėjų ir atlikėjų kūrybos leidybos projektų,
Lietuvoje rengiamų tęstinių tarptautinių meno renginių projektų, tarptautinio kultūrinio
bendradarbiavimo programų ir projektų, Lietuvos įvaizdžio formavimo programos
projektų, lietuvių kalba kuriamos literatūros bei kitos Lietuvos kultūrai reikšmingos
literatūros leidybos projektų bei Lietuvių literatūros sklaidos projektų finansavimo iš
dalies valstybės biudžeto lėšomis taisyklės, kitų sričių konkursinį kultūros projektų
finansavimą reglamentuojantys teisės aktai.
2006 metais priimti Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių
įstatymo pakeitimai taip pat Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo
pakeitimai iškėlė poreikį atnaujinti šių sričių teisinį reglamentavimą.
2006 metais buvo toliau įgyvendinamos, užbaigtos ir parengtos naujos įvairių
kultūros sričių plėtros programos. Buvo užbaigtos įgyvendinti Paramos jauniesiems
menininkams programa, Regionų plėtros programa. Toliau įgyvendinamos Bibliotekų
renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 m. programa, Etninės kultūros plėtros
valstybinė programa, Dvarų paveldo išsaugojimo programa, Lietuvos tūkstantmečio
programa.
2006 metais parengtos naujos programos: Paramos jauniesiems menininkams
2007-2015 metų programa, Visuomenės švietimo intelektinės nuosavybės teisių
klausimais programa, Skaitymo skatinimo programa, Vaikų ir jaunimo kultūrinės
edukacijos programa, Kultūros centrų modernizavimo 2007–2020 metų programa,
Kultūros paveldo apsaugos ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atveju
programa, Kultūros paveldo apsaugos ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų
atveju programos įgyvendinimo priemonių planas, Dubingių piliavietės pritaikymo
kultūriniam ir pažintiniam turizmui 2007 – 2009 metais programa, Pažaislio kamaldulių
vienuolyno ansamblio išsaugojimo 2006 – 2010 metais programa, Lietuvai reikšmingų
kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių užsienyje, integravimo į Lietuvos visuomeninį
gyvenimą programa, Muziejų modernizavimo 2007-2015 metų programos projektas.
2006 metai buvo ypač svarbūs plėtojant tarptautinį kultūros bendradarbiavimą bei
rengiantis didelio masto Lietuvos kultūros pristatymams užsienyje 2007-2009 metais.
2006 m. liepos 8-16 d. Vilniuje vyko UNESCO pasaulio paveldo komiteto 30-oji
sesija, kurios metu daugybei pasaulinio masto paveldosaugos ir turizmo ekspertų buvo
pristatytas Lietuvos kultūros ir gamtos paveldas. 2006 m. liepos-gruodžio mėn. vyko
Lietuvos dienos Lenkijoje - didžiausias šiuolaikinės Lietuvos kultūros ir meno, tradicijų,
ekonomikos, turizmo išteklių pristatymas užsienyje po Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo. 2006 metais užbaigtas Mini Europe parko projektas - Europos miniatiūrų parke
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Briuselyje (Belgija) liepos 4 d. iškilmingai pristatytas Lietuvai atstovaujantis modelis Vilniaus universiteto ansamblio maketas.
2006 m. įsteigta kultūros atašė pareigybė Italijoje, kultūros atašė pavaduotojo
pareigybė Lenkijoje, bei kultūros atašė pareigybė Japonijoje.
Siekiant užtikrinti deramai pristatyti Vilnių, kaip Europos kultūros sostinę 2009
metais, 2006 metais įsteigta VšĮ „Vilnius - Europos kultūros sostinė“, kuri iki 2007 m.
balandžio 1 d. planuoja parengti programos “Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“
projektą.
Nemažėjant investicijoms į kultūros infrastruktūros atnaujinimą, 2006 metais
baigti naujo Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos pastato
statybos darbai, rekonstruotas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
viešosios bibliotekos pastatų kompleksas, baigti Radviliškio rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos renovacijos darbai. 2006 metais Buvo tęsiami Šiaulių apskrities P.
Višinskio viešosios bibliotekos, Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios
bibliotekos, Šiaulių „Aušros“ muziejaus rūmų parko ir pastatų rekonstrukcijos darbai,
Lietuvos nacionalinio muziejaus pastato T.Kosciuškos g. 3 projektavimo darbai, vykdomi
kiti projektai.
Plėtojant bibliotekų automatizavimą ir kompiuterizavimą 2006 metais buvo
vykdomi 2 tęstiniai valstybės investicijų projektai – Lietuvos integralios bibliotekų
informacijos sistemos LIBIS plėtra ir „Bibliotekų kompiuterizavimas“.
2006 metais Lietuvos Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka bei Bilo ir Melindos Geitsų fondas (Bill and Melinda Gates
Foundation) pasirašė trišalę sutartį, kuria fondas skiria Lietuvai 220 396 JAV dolerių
paramą.
Siekiant efektyvesnio kultūros įstaigų valdymo, 2006 metais buvo pasirengta nuo
2007 m. sausio 1 d. perduoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskričių
viešųjų bibliotekų steigėjo funkcijos apskričių viršininkams.
2006 m. vykdyta Muziejų apsaugos stiprinimo programa, iš kurios lėšų 13
muziejų atnaujintos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos sistemos.
2006 metais buvo pradėti parengiamieji darbai siekiant užtikrinti deramą Lietuvių
literatūros ir kultūros pristatymą 2007 metais tarptautinėje Turino knygų mugėje,
pagrindinėje tarptautinėje knygų mugėje šiaurės Italijos regione. Šiuo tikslu sudaryta
komisija Lietuvos pristatymo tarptautinėje Turino knygų mugėje 2007 m. koncepcijai ir
programai parengti. 2006 metais parengtos Lietuvos ekspozicijos tarptautinėje Turino
knygų mugėje stendo gairės bei Lietuvos literatūros ir kultūros pristatymo tarptautinėje
Turino knygų mugėje koncepcijos ir programos projektai.
Įgyvendinant Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas 2006 metais parengta
Duomenų apie vietinių, regioninių arba nacionalinių laikraščių, žurnalų bei informacinės
visuomenės informavimo priemonių dalyvius pateikimo bei šių duomenų skelbimo
tvarka.
Parengtas LR Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos dainų švenčių tradicijos
išsaugojimo", kuris nustatė Valstybės ir savivaldybių atsakomybę užtikrinant į Pasaulio
nematerialaus kultūros paveldo šedevrų sąrašą įtrauktos Dainų švenčių tradicijos
išsaugojimą. 2006 metais buvo vykdomi parengiamieji darbai siekiant deramai pasirengti
2007 metais rengiamai Lietuvos visuotinę dainų šventei.
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Siekiant sustiprinti kultūros srities strateginį planavimą, išryškinti kultūros
ekonominį ir socialinį vaidmenis valstybės raidoje, nuo 2007 metų numatoma peržiūrėti
ir suderinti kultūros srities strateginio planavimo principus, apibrėžti įvairių kultūros
sričių raidą atspindinčius rodiklius. Šiuo tikslu nuo 2007 metų pradžios Kultūros
ministerijoje pradėjo dirbti Strateginio planavimo skyrius.
II. KULTŪROS MINISTERIJOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ
APŽVALGA

Valstybinio statistikos departamento duomenimis 2006 metais Lietuvoje augo
ekonomika ir didėjo gyventojų pajamos. Gyventojų skaičius Lietuvoje toliau mažėjo,
nemaža skaičius gyventojų emigravo. Daugiau pajamų turintys gyventojai gali daugiau
išleisti poilsiui ir kultūrai, dėl to didėja poreikis didesnės kultūros pasiūlos įvairovės.
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.
UNESCO ir ES pastaruoju metu nemažai dėmesio skiria dviem susijusioms ir
viena kitą papildančioms temoms, tiesiogiai aktualioms nacionalinei kultūros politikai:
kultūros įvairovės ir kūrybinių industrijų. 2006 gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimas
ratifikavo Konvenciją dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo, kuria siekiama
išsaugoti kultūros raiškos įvairovę globalizacijos sąlygomis. Taip pat 2006 metais
Europos Komisijos užsakymu atliktas tyrimas „Europos kultūros ekonomika“, kuriuo
įvertintas Kultūros ekonomikos ir kūrybinių industrijų vaidmuo plėtojant Europos
Sąjungos šalių ūkį ir socialinį gyvenimą bei pateiktos rekomendacijos, kaip pasinaudoti
kultūros ekonomikos potencialu siekiant Lisabonos strategijos tikslų. Siekiant sustiprinti
kultūros ekonominį ir socialinį vaidmenis valstybės raidoje, nuo 2007 metų numatoma
peržiūrėti ir suderinti kultūros srities strateginio planavimo principus, apibrėžti įvairių
kultūros sričių raidą atspindinčius rodiklius. Šiuo tikslu nuo 2007 metų pradžios Kultūros
ministerijoje pradėjo dirbti Strateginio planavimo skyrius.
Nuo 2007 m. sausio 1 d. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskričių
viešųjų bibliotekų steigėjo funkcijos perduotos apskričių viršininkams, pagal Kultūros
ministro 2005 m. rugpjūčio 23 d. įsakymą Nr. ĮV-368. Tai pirmasis žingsnis, tobulinant
regionų gyventojų informacinio aprūpinimo, bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos plėtros
ir metodinės veiklos sistemą.
Lietuvos Respublikos Seimas 2006 m. liepos 11 d. priėmė Lietuvos Respublikos
visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. X-752. Naujai priimtos minėto
įstatymo nuostatos sąlygojo būtinybę atitinkamai keisti ar nustatyti naują poįstatyminį
reguliavimą.
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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“ 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. 2006 metais planuotas apsilankiusių gyventojų teatrų ir koncertinių
įstaigų renginiuose per metus skaičius tūkst. žmonių – 516 yra pasiektas.
Teatrų ir koncertinių įstaigų lankytojų tūkst. per metus
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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. 2006 metais užsieni šalyse vykę Lietuvos kultūros ir meno projektai liudija, kad
šis tikslas sėkmingai pasiektas.
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Viešųjų bibliotekų lankytojų skaičius tūkst. žm.
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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.)“ - 10 895 - yra įvykdytas , tačiau
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
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 ir parkų lankytojų skaičius (tūkst.
žm.)“. Jis parodo gyventojų ir šalies svečių susidomėjimo muziejuose ir parkuose
saugomomis kultūros vertybėmis, taip pat – Lietuvos kultūros istorija. Planuotas rodiklis
2006 metais – 1590 - pasiektas. 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.
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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. 2006 metais planuotas rodiklis – 50 yra pasiektas ir
viršytas 30 proc.
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. Kitas efekto
kriterijus šiam tikslui yra „Padidės viešosios erdvės kultūros paslaugoms nacionaliniams
muziejams proc“. Jis rodo nacionalinių muziejų galimybių pristatyti kultūros vertybių
didėjimą. Planuota šio rodiklio reikšmė 2006 metais - 10,5 proc - buvo pasiekta.
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
170101); „Puoselėti ir plėtoti profesionalųjį kino meną“ (kodas 170102); „Supažindinti
visuomenę su šiuolaikinio meno tendencijomis“ (kodas 170103); „Skatinti meno kūrėjų
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kūrybinę raišką ir jos pristatymą visuomenei“ (kodas 170104); „Užtikrinti autorių teisių ir
gretutinių teisių apsaugą“ (kodas 170105).
Profesionalaus meno plėtra ir sklaida
Skatinant profesionaliąją meno kūrybą 2006 m. buvo finansuojama:
* Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatų kūrybos sklaida,
* Šiuolaikinės dramos ir muzikos meno kūrinių kūrimas,
* Profesionalios, nekomercinės muzikos garso įrašų leidyba
* Lietuvos profesionalaus meno festivalių ir konkursų rengimas,
* Šiuolaikinio vaizduojamojo meno pristatymas visuomenei,
* Nacionalinės ir bendros gamybos filmų gamyba bei kino sklaida,
* nacionalinių ir užsienio kino filmų kaupimas, saugojimas ir populiarinimas,
* kino fondų apsauga ir jų pristatymas visuomenei.
* Lietuvos meno kūrėjų organizacijų kūrybinės veiklos projektai
Taip pat buvo skiriamos Valstybės stipendijos, Lietuvos nacionalinės kultūros ir
meno premijos, kompensacinės išmokos kūrybiniams darbuotojams.
Įgyvendindama Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų
statuso įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2002; 2004, Nr. 153-5573) 10 straipsnio 1 ir 2 dalis,
taip pat siekdama remti kultūrą ir meną Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. sausio
26 d. nutarimu Nr. 83 ,,Dėl valstybės kultūros ir meno premijų“ patvirtino Lietuvos
nacionalinių kultūros ir meno premijų nuostatus bei Vyriausybės kultūros ir meno
premijų skyrimo nuostatus.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų
statuso įstatymo (žin., 1996, Nr. 84-2002; 2004, Nr. 153-5573) 10 straipsnio 1 ir 2
dalimis, taip pat siekiant remti kultūros ir meno kūrėjus buvo priimtas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 31 d. nutarimas Nr. 109 ,,Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 8 d. nutarimo Nr. 525 ,,Dėl valstybės
stipendijų meno ir kultūros kūrėjams įsteigimo“ pakeitimo“ (Buvo išdėstytas nauja
redakcija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 8 d. nutarimas Nr. 525
,,Dėl valstybės stipendijų meno ir kultūros kūrėjams įsteigimo“ bei patvirtinti Valstybės
stipendijų kultūros ir meno kūrėjams nuostatai).
2006 metais Kultūros ministerija baigė įgyvendinti Paramos jauniesiems
menininkams programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3
d. nutarimu Nr. 153. Ši programa buvo skirta numatyti valstybės, savivaldybių institucijų,
visuomeninių organizacijų paramos jauniesiems menininkams būdus ir priemones,
padedančioms jauniems menininkams lengviau integruotis į Lietuvos kultūrinį gyvenimą
ir tapti aktyviais meno kūrėjais. Programos vykdytojais buvo Kultūros ministerija,
Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų
taryba, meno kūrėjų organizacijos, Kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.
Programos priemonės sudarė jauniesiems menininkams galimybes gerinti jų rengimo,
kūrybos sąlygas, nuolat kelti profesinį meistriškumą Lietuvoje ir užsienyje, skleisti savo
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kūrybą tradiciniais ir šiuolaikiniais būdais, skatino jaunuosius menininkus ir jų
organizacijas dalyvauti įgyvendinant svarbias socialines, jaunimo prevencijos programas.
Kultūros ministerija parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl
paramos jauniesiems menininkams 2007-2015 metų programos“ projektą, kurį 2007-0110 raštu Nr. S1-8 pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
Parengtos ir 2006 m. lapkričio 10 d. kultūros ministro įsakymu Nr.ĮV-613
patvirtintos Šiuolaikinės nacionalinės profesionaliosios muzikos kūrėjų ir atlikėjų
kūrybos leidybos projektų konkurso taisyklės (LRV 2006–2008 metų programos
įgyvendinimo priemonė Nr. 199).
Parengtos ir kultūros ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-61
patvirtintos Lietuvoje rengiamų tęstinių tarptautinių meno renginių projektų dalinio
finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklės (LRV 2006–2008 metų programos
įgyvendinimo priemonė Nr. 200). Parengtas ir patvirtintas Lietuvoje rengiamų tęstinių
tarptautinių meno renginių 2007 – 2009 metais sąrašas.
2006 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustatė valstybės rinkliavos dydį už
leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką meno kūrėjų meno kūrinius, jų sukurtus užsienio
valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių, meno kūrėjų renginiuose, išdavimą. Nuo
2006 m. meno kūrėjai gali įsivežti savo meno kūrinius, sukurtus trečiųjų šalių meno
kūrėjų renginiuose be importo PVM.
Autorių ir gretutinių teisių apsauga
2006 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos
autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 4, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 38, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 56, 57, 61, 65, 72 straipsnių, VI skyriaus ir priedo pakeitimo ir
papildymo įstatymą (Žin., 2006, Nr. 116-4400), kurio projektą parengė Kultūros
ministerija. Priėmus šį įstatymą, į Lietuvos nacionalinę teisę buvo perkeltos naujausių
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų nuostatos: 2001 m. rugsėjo 27 d. direktyvos
2001/84/EB dėl originalaus meno kūrinio perpardavimo teisės autoriaus naudai ir 2004
m. balandžio 29 d. direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo.
Todėl šiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių
įstatymas (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125; 2006, Nr.116-4400) yra visiškai
suderintas su Europos Sąjungos teise. Tai turėtų sudaryti geresnes sąlygas Lietuvai
įsijungti į Europos Bendrijos vidaus rinką.
Suderinus Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą su Direktyva dėl originalaus
meno kūrinio perpardavimo teisės autoriaus naudai, autoriai ir jų teisių paveldėtojai turi
neatšaukiamą teisę gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną meno kūrinio originalo ir
literatūros ar muzikos kūrinio rankraščio originalo perpardavimą, kai jie parduodami po
pirmojo nuosavybės teisių į juos perleidimo, atlikto paties autoriaus. Šių teisės normų
sėkmingas įgyvendinimas turėtų užtikrinti autorių ir meno rinkos dalyvių interesų
pusiausvyrą.
Įgyvendinus Lietuvos nacionalinėje teisėje Intelektinės nuosavybės teisių gynimo
direktyvos nuostatas (Autorių teisių ir gretutinių teisių Įstatymo VI skyriaus naujoji
redakcija), sudarytos sąlygos ginant pažeistas autorių teises ir gretutines teises taikyti
efektyvesnius civilinius teisų gynimo būdus ir priemones.
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Įgyvendinant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo
nuostatas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr.
1106 patvirtintą atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ir fonogramose įrašytų kūrinių
atgaminimą asmeniniais tikslais mokėjimo tvarką 2006 metais autoriams, atlikėjams,
fonogramų gamintojams ir audiovizualinių kūrinių gamintojams buvo paskirstytas 863
252 Lt atlyginimas, iš jų 96 810 Lt skirta nacionalinio kino rėmimo programai.
Paskirstytas ir išmokėtas autorinis atlyginimas grožinės ir mokslinės literatūros
autoriams, vertėjams ir dailininkams už knygų panaudą bibliotekose (545 autoriams).
Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 – 2008 metų programos
įgyvendinimo priemones, Kultūros ministerija parengė Visuomenės švietimo intelektinės
nuosavybės teisių klausimais programą. Visuomenės švietimo programa ir jos
įgyvendinimo 2007-2008 metų priemonės patvirtintos 2006 m. gruodžio 28 d. Lietuvos
Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-706.
Kultūros ministerija skyrė didelį dėmesį visuomenės švietimui. 2006 metais buvo
organizuotas seminaras bibliotekų darbuotojams „Autorių teisių ir gretutinių teisių
apsauga. Teorija ir praktika“, taip pat seminaras muziejų ir dailės galerijų darbuotojams
„Meno kūrinio originalo perpardavimo teisės autoriaus naudai naujas teisinis
reglamentavimas ir įgyvendinimas“. Organizuota tarptautinė mokslinė konferencija
„Autorių teisių dabartis ir ateitis: naujų technologijų įtaka, teisių apribojimo
kompensavimas ir kiti iššūkiai. Išleista vaikams sukurta knyga apie autorių teises . Tai
rašytojo Petro Palilionio ir dailininkės Algės Varnaitės knyga vaikams „Kelionė į autorių
šalį“.
Bendradarbiaujant su teisių turėtojų asociacijomis vykdytos antipiratinės akcijos.
Visuomenė buvo informuojama Lietuvos regioniniuose ir vietos leidiniuose apie riziką,
susijusią su neteisėtu kompiuterių programų naudojimu.
Siekiant tobulinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos sistemą informacinės
visuomenės sąlygomis, buvo parengta rinkos tyrimo „Literatūros ir meno kūrinių
panaudojimas kompiuterio tinklais (Internete) metodologija. Ši metodologija bus taikoma
rengiant rinkos tyrimus ir ataskaitas, skirtas Europos Bendrijų Komisijai apie
informacinės visuomenės direktyvos įgyvendinimą.
Dalyvavimas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos programose
Didelis dėmesys buvo skiriamas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos
programoms ir projektams intelektinės nuosavybės teisių klausimais. Balandžio 26 diena
– kasmet švenčiama Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena. Ta proga Lietuvoje buvo
organizuotas iškilmingas šios dienos minėjimas. Siekiant skatinti kūrybinę veiklą ir
visuomenės dėmesį intelektinės nuosavybės teisių apsaugai, autoriams, atlikėjams ir
išradėjams ta proga buvo įteikti Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos
apdovanojimai už kūrybinę veiklą. Kultūros ministerijos atstovai dalyvavo PINO Autorių
teisių ir gretutinių teisių nuolatinio komiteto darbe. 2006 metais komiteto posėdžiuose
buvo svarstomi tarptautinių sutarčių projektai dėl transliuojančiųjų organizacijų teisių
apsaugos, dėl atlikėjų teisių į audiovizualinius atlikimus ir dėl folkloro apsaugos.
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”
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(kodas 18.1) - šios programos tikslai: „Aktyviai dalyvauti Europos Bendrijos veikloje“
(kodas 180101) ir „Plėtoti Lietuvos kultūros dialogą su pasaulio kultūromis“ (kodas
180102); bei programą „Lietuvos įvaizdžio formavimas“ (kodas 18.2) – tikslas - Pristatyti
Lietuvos kultūrą ir meną užsienyje.
Įgyvendinant minėtas programas 2006 m. buvo parengtas ir Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2006 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-151 patvirtintas dalinio
finansavimo tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programoms ir projektams
svarstymo, vertinimo bei lėšų, atrinktų programų ir projektų įgyvendinimui skyrimo
tvarkos aprašas.
2006 m. parengtas ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. gegužės 31
d. įsakymu Nr. ĮV-267 patvirtintas valstybės biudžeto lėšų skyrimo Lietuvos įvaizdžio
formavimo programos projektų daliniam finansavimui tvarkos aprašas.
2006 m. ratifikuotos dvi UNESCO konvencijos: Povandeninio kultūros paveldo
apsaugos konvencija (2006 m. kovo 30 d. Nr. X-539) bei Konvencija dėl kultūrų raiškos
įvairovės apsaugos ir skatinimo (2006 gruodžio 14 d.).
2006 m. liepos 8-16 d. Vilniuje vyko UNESCO pasaulio paveldo komiteto 30-oji
sesija. Šio tarptautinio renginio metu daugybei pasaulinio masto paveldosaugos ir
turizmo ekspertų buvo pristatytas Lietuvos kultūros ir gamtos paveldas.
2006 m. liepos-gruodžio mėn. vyko Lietuvos dienos Lenkijoje - didžiausias
šiuolaikinės Lietuvos kultūros ir meno, tradicijų, ekonomikos, turizmo išteklių
pristatymas užsienyje po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.
Paminėtinas Lietuvos kultūros pristatymas tarptautiniame festivalyje “Scene
in…NRW” Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje (Vokietija), kuriame Baltijos šalys dalyvavo
svečio teisėmis. Pristatyta apie 40 renginių, kuriuose dalyvavo per 100 Lietuvos
menininkų.
Buvo vykdomi tęstiniai projektai: Lietuvos dalyvavimas tarptautinėse muzikos
leidybos MIDEM bei kino mugėse Kanuose (Prancūzija); Lietuvos kultūros pristatymas
Rusijos regionuose “Langas į Lietuvą”.
Baigtas Mini Europe parko projektas: Europos miniatiūrų parke Briuselyje
(Belgija) liepos 4 d. iškilmingai pristatytas Lietuvai atstovaujantis modelis - Vilniaus
universiteto ansamblio maketas.
Sėkmingai atstovauta Europos Sąjungos Tarybos Kultūros reikalų komitete,
Europos Komisijos Bendrojo finansavimo ir programavimo dokumento bendradarbiauti
kultūros srityje įgyvendinimo komitete (Kultūra 2000), kitose tarptautinėse
organizacijose (Ars Baltica (Baltijos jūros šalių bendradarbiavimo organizacija), ASEM
(Europos-Azijos susitikimas), kt.).
2006 m. įsteigta kultūros atašė pareigybė Italijoje, kultūros atašė pavaduotojo
pareigybė Lenkijoje, bei kultūros atašė pareigybė Japonijoje.
Įsteigta VšĮ „Vilnius - Europos kultūros sostinė“, kuri iki 2007 m. balandžio 1 d.
planuoja parengti programos “Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ projektą.
Visuomenės informacinis aprūpinimas, Muziejų apsaugos stiprinimas
Siekiant strateginio tikslo Nr. 19 “ Plėtoti informacinę visuomenę” Kultūros
ministerija įgyvendino programą: “ Visuomenės informacinis aprūpinimas” (kodas 19.1)
- šios programos tikslai: „Kaupti ir saugoti bibliotekų fondus, integruotis į tarptautinius
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informacinius tinklus“ (kodas 19.01.01), „Remti Lietuvos kultūrai reikšmingų knygų
leidybą ir sklaidą“ (kodas 19.01.02); „Kaupti, saugoti ir populiarinti muziejų rinkinius;
saugoti ir populiarinti nekilnojamas kultūros vertybes“ (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 – 19.01.06). Siekiant to paties strateginio tikslo,
Kultūros ministerija įgyvendino programą „Muziejų apsaugos stiprinimas“ (kodas 19.2),
kurios tikslas – „Gerinti muziejų apsaugą“ (kodas – 19.02.01).
Bibliotekos
2006 m. buvo toliau įgyvendinama Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo
2003-2013 m. programa. Įgyvendinant šią programą 2006 m. bibliotekų fondams
komplektuoti skirta 5198, 4 tūkst. Lt, vienam gyventojui vidutiniškai skirta 1,52 Lt
dokumentams viešosiose savivaldybių ir apskričių bibliotekose įsigyti. 2006 m.
ministerija Lietuvos ir užsienio duomenų bazių bibliotekoms centralizuotai prenumeratai
skyrė 630 856 Lt., Iš jų lietuviškoms – 128 380 Lt (LITLEX - 319 internet ir 30 Intranet
darbo vietoms Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje ir viešosiose
bibliotekose, INFOLEX.Praktika - 6 darbo vietos Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo
bibliotekoje ir apskričių viešosiose bibliotekose). 502 476 Lt skirti iš dalies padengti
užsienio 11 duomenų bazių (Annual Reviews, Blackwel Publishing, EBSCO Publishing,
GALE, GROVE Music Online ir GROVE Art Online, Oxford English Dictionary,
Oxford Reference Online: Premium Collection, Oxford University Press, SAGE,
Integrum Techno) prenumeratos bibliotekose mokestį.
2006 m. bendras valstybės biudžeto finansavimo rodiklis vieno gyventojo aprūpinimui
spausdinta ir elektronine informacija – 1,69 Lt.
Plėtojant bibliotekų automatizavimą ir kompiuterizavimą 2006 metais buvo
vykdomi 2 tęstiniai valstybės investicijų projektai – Lietuvos integralios bibliotekų
informacijos sistemos LIBIS plėtra (vykdytojas – Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka) ir „Bibliotekų kompiuterizavimas“ (vykdytojas – Kultūros
ministerija).
LIBIS projektą įgyvendinant 2006 m. 13-oje viešųjų bibliotekų buvo įdiegtas
LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemis, www modulis, 5-iose - LIBIS
Tarpbibliotekinio abonemento posistemis, 15-oje - atnaujinti serveriai, atlikti kiti su
sistemos plėtra susiję darbai (muziejų bibliotekos žr. žemiau). Investicijų projekto
finansavimas 2006 m. – 1970 tūkst. Lt. LIBIS programinė įranga taip pat buvo įdiegta 4
muziejų bibliotekose: Trakų istorijos muziejaus bibliotekoje, Vytauto Didžiojo karo
muziejaus bibliotekoje, Lietuvos jūrų muziejaus bibliotekoje, Žemaičių vyskupystės
muziejaus bibliotekoje. Tokiu būdu per suvestinį visų LIBIS sistemos bibliotekų katalogą
vartotojai gali rasti informaciją apie didesniųjų muziejų bibliotekose sukauptus
dokumentus. Įgyvendinant investicijų projektą „Bibliotekų kompiuterizavimas“,
viešosioms bibliotekoms nupirkta 368 kompiuteriai ir 66 lazeriniai spausdintuvai
(daugiafunkciniai įrenginiai) už 9977,6 tūkst. Lt. Šiuo metu vykdomos būtinos valstybės
turto perdavimo savivaldybėms procedūros.
2006 metais vykdyti 23 bibliotekų pastatų statybos, remonto ar rekonstravimo
projektai, kurių bendra vertė – 17915 tūkst. Lt
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2006 metais baigti naujo Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios
bibliotekos pastato statybos darbai. Rekonstruotas Panevėžio apskrities Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastatų kompleksas. Baigti Radviliškio rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos renovacijos darbai.
2006 metais parengti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 28 d. nutarimu
Nr. 27. Nuostatai sudaro būtinas sąlygas pagrindinės Lietuvos Respublikos bibliotekos
veiklai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1240
„Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“
nustato naują tvarką, kuri derina būtinus visuomenės informavimo poreikius bei leidėjų
interesus (LRV 2006-2008 metų programos priemonė Nr. 217).
2006 metais Lietuvos Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka bei Bilo ir Melindos Geitsų fondas (Bill and Melinda Gates
Foundation) pasirašė trišalę sutartį, kuria fondas skiria Lietuvai 220 396 JAV dolerių
paramą.
Nuo 2007 m. sausio 1 d. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskričių
viešųjų bibliotekų steigėjo funkcijos perduotos apskričių viršininkams, pagal Kultūros
ministro 2005 m. rugpjūčio 23 d. įsakymą Nr. ĮV-368 (Žin., 2005, Nr.105-3891; 2006,
Nr. 122-4635). Tai pirmasis žingsnis, tobulinant regionų gyventojų informacinio
aprūpinimo, bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos plėtros ir metodinės veiklos sistemą.

Muziejai
2006 metais parengtas Muziejų modernizavimo 2007-2015 metų programos
projektas pateiktas LR Vyriausybei (LRV 2006-2008 metų programos priemonė Nr. 215).
Programą planuojama patvirtinti ir pradėti įgyvendinti 2007 m. I ketvirtį.
2006 m. vykdyta Muziejų apsaugos stiprinimo programa, iš kurios lėšų 13
muziejų atnaujintos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos sistemos.
Vykdant Muziejų ekspozicijų atnaujinimo programą, muziejuose iš programos
lėšų įsigyta per 80 eksponatų.
Literatūra ir leidyba
2006 metais buvo pradėti parengiamieji darbai siekiant užtikrinti deramą Lietuvių
literatūros ir kultūros pristatymą 2007 metais tarptautinėje Turino knygų mugėje,
pagrindinėje Italijos auditorijai skirta knygų mugėje šiaurės Italijos regione. Šiuo tikslu
Lietuvos kultūros ministro 2006 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-4 buvo sudaryta
komisija Lietuvos pristatymo tarptautinėje Turino knygų mugėje 2007 m. koncepcijai ir
programai parengti. 2006 m gegužės 3-9 tarptautinėje Turino knygų mugėje Lietuva
pristatė nedidelės apimties knygų ekspoziciją bei surengė vieną Lietuvos poetų kūrybos
pristatymo renginį. 2006 metais parengtos Lietuvos ekspozicijos tarptautinėje Turino
knygų mugėje stendo gairės bei Lietuvos literatūros ir kultūros pristatymo tarptautinėje
turino knygų mugėje koncepcijos ir programos projektai.
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2006 metais buvo parengta ir lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu Nr. 1200 patvirtinta Skaitymo skatinimo programa, kuria siekiama skatinti
veiklą, kuri formuoja įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonių poreikį skaityti, gerina
skaitymo įgūdžius, tuo padeda žmogui visą gyvenimą ugdyti savo, kaip demokratinės
visuomenės piliečio, asmenybę, šia programa taip pat siekiama kelti skaitymo prestižą
Lietuvos visuomenėje. Šią programą numatoma įgyvendinti 2007-2011 metais.
2006 metais buvo iš dalies finansuojami Lietuvos kultūrai reikšmingi leidybos
projektai, sudarytos sąlygos Lietuvos leidėjams dalyvauti tarptautiniuose literatūros
sklaidos renginiuose, vykdoma Lietuvos literatūros vertimų į užsienio kalbas programa.
Visuomenės informavimas
Kultūros ministerija, įgyvendindama naujai priimto Visuomenės informavimo
įstatymo nuostatas, 2006 metais parengė Duomenų apie vietinių, regioninių arba
nacionalinių laikraščių, žurnalų bei informacinės visuomenės informavimo priemonių
dalyvius pateikimo bei šių duomenų skelbimo tvarką, patvirtintą kultūros ministro 2006
m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-604.
2006 metais parengtas Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir
televizijos įstatymo 4 straipsnio papildymo įstatymo projektą, kuriuo siekiama užtikrinti
valstybės paramą, kad televizijos kultūrinės programos būtų pritaikytos ir neįgaliesiems
(LRV 2006-2008 metų programos priemonė Nr. 225). Esminės šios priemonės
įgyvendinimo nuostatos yra numatytos Lietuvos Respublikos Seime įregistruotame
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15 straipsnių
pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) straipsniu įstatymo projekto (XP-2029) 1
straipsnio 3 dalyje.
2006 m. Kultūros ministerija aktyviai dalyvavo, atstovaujant Lietuvą Pasiūlymo
dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančio Tarybos Direktyvą
89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų,
susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo („Televizijos be sienų“
direktyva), svarstymuose. Šis projektas buvo aptariamas Švietimo, jaunimo reikalų ir
kultūros 2006 m. gegužės 18 - 19 d. Taryboje, o Švietimo, jaunimo reikalų ir kultūros
2006 m. lapkričio 13 ir 14 d. Tarybos metu kultūros ir audiovizualinės srities ministrų
posėdyje buvo pasiektas valstybių narių bendras požiūris šiam direktyvos pakeitimo
projektui.

Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos puoselėjimas ir plėtra
Siekiant strateginio tikslo Nr. 20 „Sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti
kultūroje ir ją vartoti“ 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).
Parengta Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos programa 2006-2011 m.,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 926.
Įgyvendinant šią programą siekiama įtraukti į prasmingą kultūrinę veiklą kuo daugiau
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neužimtų vaikų ir jaunimo, skatinti kultūros įstaigas ir menininkus rengti edukacines
programas.
Parengtas LR Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos dainų švenčių tradicijos
išsaugojimo", kuris nustatė Valstybės ir savivaldybių atsakomybę užtikrinant į Pasaulio
nematerialaus kultūros paveldo šedevrų sąrašą įtrauktos Dainų švenčių tradicijos
išsaugojimą.
Baigta įgyvendinti Regionų kultūros plėtros programa. Vienas iš šios programos
įgyvendinimo rezultatų - sustiprėjusi apskričių kultūros funkcija, visose apskrityse
atsirado kultūros specialistai, skirtos lėšos kultūrinės veiklos projektams.
Parengta Kultūros centrų modernizavimo 2007–2020 metų programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 4 d. nutarimu Nr. 785 (LRV 20062008 metų programos priemonė Nr. 226), kuri padės atnaujinti aukščiausios kategorijos
kultūros centrų materialinę bazę, atpalaiduodama savivaldybių lėšas mažesnių kultūros
centrų renovavimui.
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 kultūros vertybių paieškas užsienyje“ (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)
2006 m. buvo įgyvendinami valstybės švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų
minėjimo projektai, taip pat Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių
jubiliejų minėjimų programos.
Vykdant Paveldo, istorinės ir kultūrinės atminties išsaugojimo programą,
vykdytos kultūros vertybių paieškos užsienyje – surengtos 5 ekspedicijos keturiose
Rusijos Federacijos srityse.
2006 metais parengtos Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos zonų
nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 29
d. nutarimu Nr. 486.
Parengti Kultūrinių draustinių nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1086.
Parengta Kultūros paveldo apsaugos ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių
situacijų atveju programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. balandžio 13
d. nutarimu Nr. X-55.
Parengtas Kultūros paveldo apsaugos ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių
situacijų atveju programos įgyvendinimo priemonių planas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 5 d. nutarimu Nr. 845.
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Parengta Dubingių piliavietės pritaikymo kultūriniam ir pažintiniam turizmui
2007 – 2009 metais programa, patvirtinta 2007 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 86.
Parengta Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio išsaugojimo 2006 – 2010
metais programa, patvirtinta 2006 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu Nr. 838.
Parengtas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 1, 2, 5 ir 20 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas.
Parengta Lietuvai reikšmingų kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių užsienyje,
integravimo į Lietuvos visuomeninį gyvenimą programa, patvirtinta Kultūros ministro
2006 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. ĮV-200.
Parengti Lietuvai reikšmingų kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių užsienyje,
sąvado nuostatai, patvirtinti Kultūros ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. ĮV205.
Sukurta ir įdiegta Lietuvai reikšmingų kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių
užsienyje, sąvado informacinė sistema.
Parengtas Lietuvai reikšmingų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, esančių
Jungtinėse Amerikos Valstijose, sąrašas.
Atstatant LDK Valdovų Rūmus atlikta šiaurės ir rytų korpusų bendrastatybinių
darbų apie10 procentų, įrengtos inžinerinės komunikacijos pietų, vakarų ir dalyje šiaurės
vakarų korpuso, užbaigti kiemo patalpų bendrastatybiniai darbai, įrengta pietų korpuso
oro kondicionavimo sistema. Atlikti pietų korpuso išorės ir dalinai vidaus apdailos
darbai.
Vykdant „Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo programą“, 2006 m.
buvo įgyvendintas 41 lituanistikos paveldo projektas.

Tarpinstitucinių programų ir kitų projektų įgyvendinimas
2006 metais Kultūros ministerija koordinavo trijų tarpinstitucinių programų
įgyvendinimą.
Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos 2006–2011 metų programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 926 tikslas skatinti valstybės, savivaldybių kultūros, švietimo įstaigas, nevyriausybines
organizacijas, pavienius kultūros ir meno kūrėjus rengti švietėjiškas programas, švietimo
įstaigoms bendradarbiaujant su kultūros įstaigomis, plėtoti vaikų ir jaunimo kultūrinę
edukaciją, skatinti novatoriškus mokymo ir mokymosi metodus kultūrinėje erdvėje,
formuoti aktyvaus dalyvavimo Lietuvos kultūriniame gyvenime įgūdžius, vaikų ir
jaunimo iniciatyvumą, kūrybiškumą, naudoti šią veiklą vaikų ir jaunimo nusikalstamumo
prevencijai, padėti pasirengti visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi. Įgyvendinant šos
programos priemones dalyvauja šios institucijos: Kultūros ministerija, Švietimo ir
mokslo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, savivaldybės.
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Įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinę programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 793, siekiama nustatyti
etninės kultūros – tautos sukurtos, iš kartos į kartą perduodamos ir nuolat atnaujinamos
kultūros vertybių visumos, padedančios išlaikyti tautinį tapatumą, savimonę ir
etnografinių regionų savitumą, – tyrinėjimo, saugojimo ir sklaidos prioritetines kryptis,
sudaryti finansines ir teisines sąlygas aktyvinti jos plėtrą, didinti vaidmenį kuriant
pilietinę visuomenę ir dalyvaujant bendrame kultūros procese. Už programos priemonių
įgyvendinimą atsakingos šios institucijos: Kultūros ministerija, Etninės kultūros globos
taryba, Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija, Žemės ūkio universitetas,
savivaldybės, Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, nacionalinių ir
regioninių parkų direkcijos, Žemės ūkio rūmai, Lietuvos istorijos institutas, Krašto
apsaugos ministerija, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Aplinkos ministerija.
Įgyvendinant Regionų kultūros plėtros programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1282, siekiama sudaryti
administracines, finansines, teisines sąlygas aktyvinti kultūros plėtrą, didinti jos vaidmenį
regionuose, taip pat platesnės kultūros paslaugų sklaidos sąlygas ir galimybes
gyventojams šiomis paslaugomis naudotis, skatinti kultūros, turizmo, švietimo, verslo
ryšius regionuose, regionų bendradarbiavimą; puoselėti regionų etninį bei kultūros
paveldo savitumą. Įgyvendinant šios programos priemones dalyvauja šios institucijos:
Kultūros ministerija, apskričių viršininkai, savivaldybės, Lietuvos archyvų departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio
ministerijos, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, Statistikos departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, turizmo informaciniai centrai, nacionalinių ir
regioninių parkų direkcijos.
2006 metais taip pat buvo pradėta įgyvendinti tarpinstitucinė Skaitymo skatinimo
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d.
nutarimu Nr. 1200. Šios programos tikslas - skatinti įvairaus amžiaus ir socialinių grupių
gyventojus daugiau skaityti, gerinti jų skaitymo įgūdžius, taip pat kelti skaitymo prestižą.
Įgyvendinant šios programos priemones dalyvauja Kultūros bei Švietimo ir mokslo
ministerijos.
Patvirtintų asignavimų panaudojimas
2006 metais Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai skirti Valstybės Biudžeto
asignavimai buvo panaudoti numatytiems tikslams nuo 98,21 proc iki 100 proc.
Specialiosios programos lėšos panaudotos 83,57 proc. Neįsisavintos specialiosios
programos lėšos perkeliamos į kitus metus. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
kultūros ministerija neadministravo. 2006 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
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2007 metais numatoma parengti Muzikos ir scenos kūrinių įrašų ir natų leidybos
programą (LRV 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonė Nr. 199).
Parengti Nacionalinio kino centro koncepciją (LRV 2006–2008 metų programos
įgyvendinimo priemonė Nr. 201).
Parengti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo
projektą, siekiant netaikyti šio įstatymo reikalavimų menininko paslaugos pirkimui (LRV
2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonė Nr. 202).
2007 metais bus siekiama sudaryti palankias sąlygas Lietuvos meno kūrėjams
nuomotis uždaro konkurso būdu patalpas meno kūrybai, o Lietuvos meno kūrėjų
organizacijoms-jų veiklai, pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m.
gruodžio 14 d. nutarimą Nr. 1524 ,,Dėl valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojo
turto nuomos“ (LRV 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonė Nr.204).
Parengti Kūrybinių industrijų skatinimo ir plėtros strategiją LRV 2006–2008 metų
programos įgyvendinimo priemonė Nr. 206).
2007 metais bus sudarytos sąlygos Lietuvai įstoti į tarptautinį Europos tarybos
fondą ,,Eurimage“ (LRV 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonė Nr. 235).
Numatoma parengti Kultūros informacijos centrų plėtros programą (LRV 2006–
2008 metų programos įgyvendinimo priemonė Nr. 226).
Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje 2007-2008 m. numatyta stiprinti
autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos sistemą, šviesti visuomenę intelektinės
nuosavybės teisių klausimais. Tuo tikslu 2007 m. autorių teisių gynimo klausimai bus
laikomi prioritetiniais. Numatoma parengti Baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymo
projektą, kuriame bus siūlomos griežtesnės sankcijos už intelektinės nuosavybės teisių
pažeidimus . Taip pat bus rengiama antipiratinio centro koncepcija. Antipiratinio centro
veikla būtų skirta padėti policijai vykdyti intelektinės nuosavybės teisių gynimo
priemones. Įgyvendinant LRV 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemones,
2007 metais numatoma: parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio
29 d. nutarimo Nr. 1106 „Dėl Atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose
įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo ir mokėjimo tvarkos
patvirtinimo“ pakeitimo projektą (priemonė Nr. 230)
Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimo Nr.
182 „Dėl Autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo
tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo projektą (priemonė Nr. 231)
Parengti autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo muzikos
kūrinių viešo atlikimo ir paskelbimo srityje rekomendacijas (priemonė Nr. 232)
Parengti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymo projektą
– sugriežtinti baudžiamąją atsakomybę už intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus
(priemonė Nr. 233).
Tarptautinis kultūros bendradarbiavimas
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2007 metais Lietuva viešnios teisėmis dalyvaus Turino (Italija) knygų mugėje.
Lietuvos kultūra bus pristatyta tarptautinėje Venecijos bienalėje. 2007 m. pabaigoje
Miunchene ir Berlyne (Vokietija) planuojama pristatyti Lietuvos muziką festivalyje
Europa Musicale.
2007 m. spalio mėn. Berlyne, Varšuvoje ir Vilniuje vyks Vidurio Europos fluxus
judėjimui skirtos parodos.
Planuojamos Lietuvos dienos Kaliningrade bei Lietuvos dienos Šiaurės Airijoje,
savo programoje pristatančios ir šiuolaikinę Lietuvos kultūrą.
Ketinama pasirašyti tarptautines bendradarbiavimo kultūros srityje sutartis ar
programas su Kroatija, Turkija, Gruzija, Rusija.
Bus tęsiamas atstovavimas Europos Sąjungos Tarybos Kultūros reikalų komitete,
Europos Komisijos Bendrijos veiksmų programos kultūros srityje įgyvendinimo komitete
(Kultūra), Bendrijos veiksmų programos aktyviam Europos pilietiškumui skatinti
komitete (Europa piliečiams), Bendrijos veiksmų programos (Europos kultūrų dialogo
metai 2008) įgyvendinimo komitete, kitose tarptautinėse organizacijose (Ars Baltica
(Baltijos jūros šalių bendradarbiavimo organizacija), ASEM (Europos-Azijos
susitikimas).
Numatoma parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Nacionalinės
programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ projektą (LRV 2006–2008 metų
programos įgyvendinimo priemonė Nr. 220).
Tikimasi įgyvendinti VšĮ „Lietuvos institutas“ veiklos optimizacijos planą,
leidžiantį šiai VšĮ tapti veiksminga ir orientuota į rezultatus institucija.
Planuojama, jog pradės savo veiklą kultūros atašė Japonijoje.
Bibliotekos
2007 m. bus tęsiami teisinių ir strateginių dokumentų atnaujinimo ir tobulinimo
darbai, tarp kurių svarbiausi yra Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013
metų programos patikslinimas (programą (LRV 2006–2008 metų programos
įgyvendinimo priemonė Nr. 216) bei jos įgyvendinimas, įskaitant ir Bilo ir Melindos
Geitsų fondo paramos užtikrinimą rengiamam projektui „Bibliotekos pažangai“, Kultūros
paveldo skaitmeninimo strategijos parengimas, teisės aktų, reglamentuojančių ir
standartizuojančių bibliotekų veiklą rengimas, užtikrinant kiekvienam gyventojui
vienodas galimybes naudotis bibliotekomis, gauti, rasti reikalingą informaciją ir pan.
Bibliotekų paslaugų kokybės gerinimui svarbu per artimiausius metus tobulinti
bibliotekininkų kvalifikacijos plėtros sistemą (LRV 2006–2008 metų programos
įgyvendinimo priemonė Nr. 218) ir mokymo koordinavimą, sukuriant ir aiškų bei
veiksmingą atestacijos mechanizmą.
Muziejai
Numatoma patvirtinti ir pradėti įgyvendinti Muziejų modernizavimo 2007-2015 metų
programą (LRV 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonė Nr. 215). Parengti
Valdovų rūmų interjerų bei ekspozicijų programą (LRV 2006–2008 metų programos
įgyvendinimo priemonė Nr. 213).
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Visuomenės informavimas
Numatoma sukurti duomenų apie laikraščius, žurnalus bei informacines
visuomenės informavimo priemones elektroninę bazę, kuri būtų patalpinta Kultūros
ministerijos interneto tinklalapyje ir būtų viešai prieinama visuomenei.
Planuojama parengti administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo
projektą, kurio nuostatos numatys atsakomybę tiek už Duomenų apie vietinių, regioninių
arba nacionalinių laikraščių, žurnalų bei informacinės visuomenės informavimo
priemonių dalyvius pateikimo bei šių duomenų skelbimo „Valstybės žinių“ priede
„Informaciniai pranešimai“ tvarkos aprašo, tiek ir už naujai rengiamo Leidinių
auditavimo tvarkos aprašo, įgyvendinančio Visuomenės informavimo įstatymo 36 str. 2 ir
4 dalis, reikalavimų pažeidimus;
Numatoma surengti seminarą viešosios informacijos rengėjams apie visuomenės
informavimo principų laikymosi svarbą.
Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos plėtra
Įvertinus užbaigtos Regionų kultūros plėtros programos rezultatus, bus parengtas
naujas programos variantas (LRV 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonė
Nr. 219).
Siekiant vykdyti Kultūros centrų įstatymą, būtina pakeisti LR Vietos savivaldos
įstatymo 7 ir 31 straipsnius variantas (LRV 2006–2008 metų programos įgyvendinimo
priemonė Nr. 222).
2007 m. numatoma surengti Lietuvos visuotinę dainų šventę (LRV 2006–2008
metų programos įgyvendinimo priemonė Nr. 223).
Bus įgyvendinama UNESCO nematerialaus kultūros paveldo apsaugos
konvencija, rengiamas Nematerialaus kultūros paveldo registras.
Paveldas
2007 metais numatoma užtikrinti Kultūros ministerijos įsteigtų saugomų teritorijų
direkcijų vykdomos kultūros paveldo apsaugos kontrolę. Planuojama vykdyti Lietuvos
kultūros vertybių paieškas užsienyje.
Bus parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas dėl Lietuvai
reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, pažinimo, sklaidos ir globos 2007 – 2010
metais programos patvirtinimo.
Parengta UNESCO pasaulio paveldo sąraše esančių objektų apsaugos Lietuvoje
įstatymo projekto koncepcija.
Parengti Dvarų paveldo išsaugojimo programos ir Dvarų paveldo išsaugojimo
programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003
m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 481, pakeitimo projektą.
V. ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ (KURIŲ VADOVAI YRA LIETUVOS
RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAI)
VEIKLOS TRUMPA APŽVALGA
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Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Svarbiausios 2006 metų Kultūros paveldo departamento veiklos kryptys buvo
susijusios su naujų programų ar uždavinių įgyvendinimu: Kultūros vertybių registro
sukūrimas ir įdiegimas, Kompensacijų kultūros paveldo objektų valdytojams teikimas ir
Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų dalinis
finansavimas.
2006 metais Departamentas pradėjo Kultūros vertybių registro kūrimą ir įdiegimą,
pasitelkiant šiuolaikines informacines technologijas bei užtikrinant integralumą su kitais
valstybės registrais, ypatingai didelį dėmesį skiriant sąsajai su Nekilnojamojo turto
registru. Tokiu būdu atliktas tarptautinis viešasis pirkimas „Kultūros vertybių registro
sukūrimas ir įdiegimas“ (projektavimas, konstravimas, diegimas, sistemos palaikymas)“
bei organizuotas 2485 kultūros paveldo objektų teritorijų ir apsaugos zonų planų
įskaitmeninimas vektorinėje formoje.
2006 metais Departamentui pirmąkart skirti 600 tūkst. Lt iš valstybės biudžeto
kompensacijoms. Kompensacijos teiktos kultūros paveldo objektų valdytojams už
privačios nuosavybės ir visuomenei lankyti prieinamų saugomų kultūros paveldo objektų
tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo ir taikomųjų tyrimų išlaidas. Iš viso
Departamentui 2006 m. buvo pateikta 11 prašymų skirti tokias kompensacijas.
Departamentas 2006 metais taip pat pirmą kartą vykdė Nekilnojamojo kultūros
paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programą. Pagal šią programą 265 tūkst. Lt
skirta 49 mokyklų, muziejų, viešųjų įstaigų, asociacijų, draugijų, kultūros centrų ir kitų
institucijų projektams iš dalies finansuoti. Siekdamas visuomenę praturtinti kokybiška
specializuota, moksline, informacine literatūra apie kultūros paveldą, Departamentas per
Nekilnojamojo kultūros pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programą taip pat skyrė virš
300 tūkst. Lt. paveldosauginių leidinių parengimui spaudai ir leidybai.
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Bibliotekos strateginių tikslų ir uždavinių sėkmingam įgyvendinimui 2006 m.
buvo toliau vykdytos darbo procesų optimizavimo, integralios bibliotekų informacinės
sistemos diegimo, informacinių bibliotekinių paslaugų plėtros, dokumentų apsaugos,
bibliotekininkystės ir bibliografijos mokslo bei vadybos organizavimo programos.
2006 m. lapkričio 16-17 d. surengtas “Bibliotheca Baltica” simpoziumas. Jame
pristatyti Europos skaitmeninės bibliotekos (European Digital Library) kūrimo planai ir
Baltijos šalių regiono bibliotekų vaidmuo integruojant turimus informacijos išteklius į
Europos skaitmeninę biblioteką. Nuo 2006 m. Europos skaitmeninės bibliotekos kūrime
dalyvauja ir Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka.
Lietuvos diplomatinių santykių su Estija, Latvija ir Lenkija atkūrimo 15 metų
proga surengta diplomatinio susirašinėjimo ir kitų tarpvalstybinių santykių istoriją
liudijančių leidinių, dokumentų ir nuotraukų paroda. Parodą aplankė Lietuvos
Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, Estijos Respublikos prezidentas Toomas
Hendrik Ilves, Latvijos Respublikos prezidentė Vaira Vyke – Fraiberga ir Lenkijos
Respublikos prezidentas Lech Kaczynski.
2006 m. vykdytas iš ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas “Integralios
virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas”. Tai pirmasis tokio pobūdžio
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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 įkurti 3 skaitmeninimo centrai. Nacionalinėje
bibliotekoje sukurtos 22 naujos darbo vietos skaitmeninimo, teksto atpažinimo,
programavimo darbams atlikti.
2005 – 2006 m. Lietuvos nacionalinė biblioteka kartu su kitomis naujų Europos
Sąjungos šalių narių nacionalinėmis bibliotekomis dalyvavo Europos Komisijos
finansuojamame projekte TEL-ME-MOR. Svarbiausias projekto rezultatas - Europos
bibliotekos portale organizuota prieiga prie Nacionalinės bibliotekos kompiuterinio
katalogo, Lietuvos bibliotekų suvestinio katalogo, Rankraščių skyriaus pergamentų
kolekcijos ir Lietuvos leidėjų katalogo. Žengtas pirmas rimtas žingsnis integruojant
nacionalinius informacijos išteklius ir paslaugas į vieningą Europos skaitmeninę
biblioteką. 2006 m. pabaigoje pasirašyta Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos
ir Europos nacionalinių bibliotekų direktorių konferencijos konsorciumo (CENL) sutartis
dėl Lietuvos nacionalinės bibliotekos pilnateisės narystės Europos bibliotekoje (The
European Library) 2007 – 2009 m. laikotarpiui.

Lietuvos aklųjų biblioteka
2006 metais padidėjo suskaitmenintų garsinių įrašų kiekis. Buvo atlikti svarbūs
parengiamieji darbai perėjimui prie iliustruotų knygų vaikams Brailio raštu leidybos.
Paminėtas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 80-metis. Atlikti Aklųjų bibliotekos
Šiaulių ir Ukmergės filialų remontas.

Lietuvos nacionalinis muziejus
Tarp svarbiausių 2006 metų darbų - atlikti 26 temų tyrimai, išleista 12 stambaus
formato leidinių, 11 parodų, 4 kilnojamosios parodos Lietuvoje, Lenkijoje, Bulgarijoje, 2
virtualiosios parodos. 2006 metais atidaryta Bažnytinio paveldo muziejaus inauguracinė
paroda.
Lietuvos dailės muziejus
Ryškesni muziejaus 2006 metų veiklos rezultatai: konservuota ir restauruota 1130
eksponatų daugiau negu planuota, surengta 32 parodų daugiau negu planuota, išleista 4
lediniais daugiau negu planuota, įvykdyta 37 edukacinėmis programomis daugiau negu
planuota. 2006 metais buvo parengtos atskiros LDK Valdovų rūmų interjerų ir
ekspozicijų programos sudėtinės dalys, vykdomi Lietuvos nacionalinės galerijos
koncepcijos įgyvendinimo programos darbai, vykdoma Lietuvos kultūros paveldo
skaitmeninimo koncepcija, rengiamas Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno tyrimo
centro veiklos programos įgyvendinimo planas.
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Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
2006 metais surengta paroda "Muziejus neregiui", skirta Lietuvos silpnaregių
sąjungos veiklos 80–mečiui,
paroda „Senųjų Lietuvos kryžių mistika“ Rotušės
muziejuje Balstogėje. Eksponuoti 156 eksponatai iš muziejaus Liaudies meno skyriaus.
Muziejus dalyvauja LMA projekte „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir
gebėjimų ugdymas“ pagal Lietuvos 2004 - 2006 m. BPD prioriteto „Žmogiškųjų išteklių
plėtros“ 2. 2. priemone „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių
ugdymas“. 2006 metais kvalifikacija pagal šį projektą kėlė 72 muziejaus darbuotojai.
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatras
Tarp pačių svarbių 2006 metais pastatytų scenos renginių - G. Puccini opera
“Madam Buterfly”. Režisierius Anthony MINGHELLA (Bendras LNOBT ir Anglijos
Nacionalinės Operos pastatymas), R. Strauss opera “Salomėja”. Režisierius David Alden.
Premjera.
Didžiausias teatro Operos studijos pasiekimas 2006 metais – P. Chaikovsky opera
“Eugenijus Oneginas” teatro didžiojoje scenoje.
Lietuvos nacionaliniame dramos teatras
2006 m. lapkričio 9-14 d. surengtas nacionalinės dramaturgijos festivalis
“Versmė” . Iš ryškiausių 2006 metų projektų minėtinas tarptautinis projektas su Kroatu
teatro meno kūrėjų grupe, M. Krležos spektaklis “ELITAS” ( rež. Ivica Buljan).
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija
2006 metais surengtas Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovo ir
vyriausiojo dirigento prof. Juozo Domarko 70-mečiui paminėti skirtas koncertų
ciklas (surengti koncertai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Plungėje, Alytuje, Kaliningrade,
Varšuvoje).
2006 metais surengtas jubiliejinis 10-asis Vilniaus festivalis. 2006 metais
paminėtas koncertų visai šeimai ciklo 10-metis.
Valstybinė kalbos inspekcija
Valstybinės kalbos įstatymo projekte numatyta, kad Valstybinė kalbos inspekcija
turės teritorinius padalinius. Dalyvauta rengiant savivaldybių administracijų kalbos
tvarkytojų statuso ir jų atskaitomybės pertvarkos modelį. Šiuo klausimu Vilniuje, Kaune,
Utenoje Kalbos inspekcijos iniciatyva surengti savivaldybių administracijų kalbos
tvarkytojų seminarai.
Ataskaitiniu laikotarpiu kontroliuota, kaip valstybinės kalbos vartojimo ir
taisyklingumo reikalavimų laikosi knygų ir kitų leidinių leidėjai, radijas, televizija,
įmonės, įstaigos, organizacijos, interneto svetainių rengėjai, teatrai.
Vykdydama Valstybinės kalbos inspekcijos įstatymo 4 str. Inspekcija informavo
visuomenę apie savo veiklą įstaigos interneto tinklalapyje http://vki.lrs.lt . Inspekcijos
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darbuotojai Lietuvos radijui parengė 40 laidelių. Visuomenė informuota apie Inspekcijos
veiklą, teisės aktus, valstybinės kalbos egzaminų laikymo tvarką, valstybinės kalbos
vartojimą prekių instrukcijose, politikų ir valstybės tarnautojų kalbą, valstybinės kalbos
nevartojimą viešuosiuose užrašuose, ne lietuvių tautybės asmenų vardų ir pavardžių
linksniavimą, svetimybių, tarptautinių žodžių vartojimą, išduodamų dokumentų kalbos
klaidas ir kt.
Šeštus metus apie televizijos laidų vedėjų ir žurnalistų kalbą kiekvieną mėnesį
Inspekcija teikia informaciją „Respublikos“ priedui „TV publika“. Nuo praėjusių metų
gegužės mėn. pradėta rengti rubrika „Kalbos pulsas“ interneto tinklalapyje www.delfi.lt.
2006 m. pateikta 144 kalbos pamokėlės. Visuomenė telefonu ir elektroniniu paštu
konsultuota įvairiais klausimais. Per dieną vidutiniškai atsakoma į 10 klausimų telefonu ir
elektroniniu paštu.
___________________
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