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I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI  
 
MISIJA 

Dalyvauti formuojant efektyvią kultūros paveldo apsaugos valstybės politiką ir 
strategiją, siekiant užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo apsaugą, gausėjimą, naudojimą ir 
perdavimą ateities kartoms, išsaugoti šias vertybes, kaip autentiškas Lietuvos ir jos regionų 
istorijos, kultūros bei meno liudytojas bei valstybės tapatumo pamatą.  
 
VEIKLOS PRIORITETAI 
 

Komisija yra  Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga institucija, į kurios priimtus 
sprendimus privalo atsižvelgti visos kultūros paveldą administruojančios ir jo apsaugą 
įgyvendinančios institucijos bei kiti juridiniai ir fiziniai asmenys. Komisija yra Lietuvos 
Respublikos Seimo, Prezidento ir Vyriausybės ekspertė ir patarėja kultūros paveldo valstybinės 
politikos formavimo ir jos įgyvendinimo klausimais.  

Komisija savo veikla prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės suformuluotų 
2016 m. veiklos prioritetų ir 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos įgyvendinimo. 
2016 m. Komisijos veiklos programa užtikrina strateginių krypčių tęstinumą.  

Komisija, siekdama tobulinti Lietuvos kultūros paveldo apsaugos politiką, strategijas 
ir praktikas, nustato šiuos veiklos prioritetus: 
 
I. Išsaugoti ir aktualizuoti kultūros paveldą bei ugdyti tautos sąmoningumą (2014-2020 metų 
nacionalinė pažangos programa): 
– dalyvauti formuojant bendrą integralią kultūros paveldo apsaugos politiką; 
– vertinti paveldosaugos programas; 
– vertinti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų kultūros paveldo objektų apsaugą; 
– ugdyti visų lygių politikų ir visuomenės suvokimą kultūros paveldo apsaugos politikos bei 
strategijos klausimais, aiškinti kultūros paveldo apsaugos politikos sampratą, tikslus bei jos svarbą; 
– atlikti analizes ir teikti išvadas Lietuvos Respublikos Seimui, Prezidentui ir Vyriausybei; 
– atsižvelgiant į LR Seimo sprendimą paskelbti 2016 metus Vietos bendruomenių metais skatinti 
vietos bendruomenes išsaugoti ir puoselėti kultūros paveldą; 
– vertinti kultūros paveldo apsaugos valstybės valdymo institucijų metines ataskaitas. 
 
II. Vertinti valstybės ir savivaldybių biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir 
kitų šaltinių lėšų panaudojimą kultūros paveldo apsaugai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2016 metų veiklos prioritetas): 
– siekti valstybės ir savivaldybių biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių 
lėšų, skirtų paveldo tyrimams ir išsaugojimui, proporcingo skyrimo ir tikslingo, skaidraus bei 
atsakingo panaudojimo;  
– vertinti už kultūros paveldo apsaugą atsakingos institucijos ataskaitą. 
 
III. Stebėti ir analizuoti kultūros paveldo objektų tvarkymo koncepcijas ir vykdomus 
tvarkybos darbus: 
– nagrinėti Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento ir Vyriausybės raštiškus pavedimus dėl 
piliečių, organizacijų prašymų, skundų ir pateikti analizės išvadas; 
– analizuoti ir pateikti išvadas dėl rengiamų kultūros paveldo objektų tvarkymo ir pritaikymo 
projektų. 

 
Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti 

Prioriteto pavadinimas 
Asignavimai 

tūkst. Eur 
I. Išsaugoti ir aktualizuoti kultūros paveldą bei ugdyti sąmoningumą  
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II. Vertinti valstybės ir savivaldybių biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos ir kitų šaltinių lėšų panaudojimą kultūros paveldo apsaugai 
III. Stebėti ir analizuoti kultūros paveldo objektų tvarkymo koncepcijas ir 
vykdomus darbus 

 
269,0 

 
PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS 
 
– dalyvavimas tobulinant kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, konkrečių 
pasiūlymų teikimas; 
– teisės aktų projektų, susijusių su kultūros paveldo integralia apsauga, inicijavimas ar parengimas;  
– nacionalinių ir tarptautinių paveldosaugos teisės aktų analizės, nacionalinių teisės aktų 
tobulinimo inicijavimas. 
 
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 
 

Siekiant užtikrinti Komisijos veiklos efektyvumą, sprendimų skaidrumą, kokybišką ir 
efektyvų paslaugų (konsultavimo) teikimą ir efektyviai išnaudoti informacinių technologijų 
galimybes, 2016 m. planuojami šie svarbiausi darbai: 

1. Padidinti Komisijos veiklos efektyvumą informacinių technologijų naudojimo srityje 
pertvarkant elektroninių ryšių tinklus, plėtojant bendrą Komisijos ir valstybės institucijų duomenų 
perdavimo tinklą, modernizuojant vidaus administravimo informacines sistemas ir užtikrinant jų 
palaikymą ir priežiūrą, optimizuojant informacinių technologijų išlaikymo sąnaudas ir didinant 
teikiamų paslaugų patikimumą. 

2. Siekiant optimizuoti Komisijos struktūrą, didinti funkcijų efektyvumą personalo 
valdymo srityje:  

2.1. atlikti darbuotojų pareigybių funkcijų analizę, peržiūrėti pareigybių skaičiaus 
normatyvus, atlikti Komisijos administracijos skyrių ir tarnybos pareigybių skaičiaus analizę; 

2.2. atsižvelgiant į Komisijos veiklos prioritetus, teikti pasiūlymus dėl žmogiškųjų 
išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo; 

2.3. skatinti Komisijos administracijos darbuotojus dalyvauti tobulinimosi kursuose ir 
mokymuose. 
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STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 
 

  
 
ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI 
 

2016 m. numatoma 269,0 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 184,0 tūkst. eurų. 
 

2016 m. asignavimų paskirstymas pagal programas ir finansavimo šaltinius 
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ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

Dabartinę Komisijos struktūrą sudaro: 
– Komisijos pirmininkas 
– Komisijos nariai 
– Sekretoriatas 
– Informacijos analizės tarnyba 
– Finansų-bendrųjų reikalų skyrius 

Komisijos darbuotojai priimami į darbą konkurso būdu. Komisijos darbuotojams 
keliami aukšti kvalifikaciniai reikalavimai. 100 proc. Komisijoje dirbančių specialistų 
išsilavinimas – aukštasis. Administracijos darbas pasižymi operatyvumu, lankstumu, veiklos 
planingumu. 

Strateginis tikslas – teikiant ekspertinius siūlymus Lietuvos 
Respublikos Seimui, Prezidentui ir Vyriausybei tobulinti 
Lietuvos kultūros paveldo apsaugos politiką bei strategiją ir 
siekti kultūros paveldo integralumo su kitomis valstybės ūkio 
valdymo sritimis, taip užtikrinant kompleksišką jo pažinimą, 
išsaugojimą, atskleidimą, naudojimą ir perdavimą ateities 
kartoms. 

 
Programa – Valstybinės kultūros paveldo 

apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir 
įgyvendinimas. 
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Komisijos veikla planuojama pagal 2007-11-23 patvirtintus Nuostatus ir pagal 
Komisijos pirmininko 2009-03-30 įsakymu Nr. V-2(1.3.) patvirtintą Darbo reglamentą. Komisijos 
administracija veikia pagal Komisijos pirmininko 2005-03-07 įsakymu Nr. V-02(1.3.) patvirtintus 
Administracijos nuostatus.  

Komisijos įgaliojimų sričiai priklausantys klausimai svarstomi ir sprendžiami 
Komisijos posėdžiuose. Komisija sudaro pakomises, nuolatines, laikinąsias komisijas ir darbo 
grupes atskiroms kultūros paveldo apsaugos problemoms nagrinėti. Eiliniai Komisijos posėdžiai 
vyksta kartą per mėnesį. Komisija priima sprendimus ir nutarimus, kuriuos savo parašu tvirtina 
Komisijos pirmininkas. Sprendimai skelbiami Teisės aktų registre. Nuolat atliekama jų vykdymo 
analizė.  
 

 
2015m. 

(patvirtintas) 
2016 m. 2017 m. 

 

2018 m 

 

Komisijos administracijos 
pareigybių skaičius (vnt.) 

16,49 18,5 18,5 18,5 

Išlaidos darbo užmokesčiui  164,5 tūkst. Eur 184,0 tūkst. Eur 184,0 tūkst. Eur 184,0 tūkst. Eur 
 
 
 

 

Pareigybių skaičiaus ir išlaidų darbo užmokesčiui 

pasiskirstymas pagal pareigybių grupes 2016 metais
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VALDYMO IŠLAIDOS 
 

1 lentelė. 2016-2018 metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos 
 

                                                                                                                                                                (tūkst. Eur) 

Eil. 
Nr. 

Programos 
pavadinimas 

2015-ųjų metų asignavimai 
Numatomi 2016-ųjų metų 

asignavimai 
Numatomi 2017-ųjų metų 

asignavimai 

 iš jų 

iš viso 

iš jų  iš jų 

iš viso 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

iš 
viso 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti iš viso 

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso 

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

iš 
viso 

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

1. Valstybinės 
kultūros paveldo 
apsaugos politikos 
ir strategijos 
formavimas ir 
įgyvendinimas 

244,3 244,3 164.5 - 269,0 269,0 184,0 - 269,0 269,0 184,0 - 

 iš jų valdymo 
išlaidos* 

244,3 244,3 164.5 - 269,0 269,0 184,0 - 269,0 269,0 184,0 - 

Iš viso asignavimų 
programoms 

244,3 244,3 164.5 - 269,0 269,0 184,0 - 269,0 269,0 184,0 - 

iš jų valdymo išlaidos 244,3 244,3 164.5 - 269,0 269,0 184,0 - 269,0 269,0 184,0 - 

Valdymo išlaidų dalis, 
procentais 

100 100 100 - 100 100 100 - 100 100 100 - 
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II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA 
 
VEIKLOS KONTEKSTAS 
 

Materialusis ir nematerialusis kultūros paveldas lemia valstybės gyvybingumą ir jos 
gyventojų socialumą. Tai valstybės pamatas. Valstybė įsipareigoja saugoti paveldą dėl jo 
reikšmingumo visuomenei, įtakos žmonių gerovei ir stiprybei. Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje yra įtvirtintas valstybės įsipareigojimas „remti kultūrą ir mokslą, rūpintis Lietuvos 
istorijos, meno ir kitų kultūros paminklų bei vertybių“ ir „ypač vertingų vietovių apsauga“.  

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme (Žin., 1997, Nr. 2-16) kultūros paveldas 
įvardijamas kaip vienas pagrindinių nacionalinio saugumo objektų. Įstatymu pabrėžiama 
„valstybės pareiga išsaugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą (...) saugant kultūros 
paveldą“, nurodoma, kad „valstybė sudaro ekonomines, technologines ir teisines sąlygas kultūros 
paveldo apsaugai, skatina savininkus investuoti į kultūros paveldo apsaugą“. Kultūros paveldo 
apsaugos programa minima tarp svarbiausių ilgalaikių valstybinės nacionalinio saugumo 
stiprinimo programų.  

Vienas iš pagrindinių Lietuvos Respublikos Seimo 2002-11-12 nutarimu Nr. IX-
1187 patvirtintų Lietuvos valstybės ilgalaikės raidos strategijos tikslų (Žin., 2002, Nr. 113-5029) 
yra išsaugoti ir aktualinti paveldėtas bei bendrąsias Europos kultūros vertybes jungiantį Lietuvos 
kultūros tapatumą ir užtikrinti jo tęstinumą, atvirą sklaidą ir konkurencingumą šiuolaikiniame 
Lietuvos, ES ir pasaulio kultūrų kontekste.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-09-16 nutarimu Nr. 1247 patvirtintoje 
Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje (Žin., 2009, Nr. 121-5215) nurodoma, kad valstybė 
turi rūpintis istoriniu kultūros paveldu, šiuo tikslu tobulinti kultūros vertybių apsaugos ir 
tvarkymo teisinę bazę, institucinę sistemą, sudaryti palankias sąlygas investuoti į kultūros 
paveldo apsaugą ir naudojimą. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-11-28 nutarimu Nr. 1482 patvirtinta (Žin., 
2012, Nr. 144-7430) 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programa numato kultūros paveldo 
tvarkybą, aktualizavimą, skaitmeninimą bei prieinamumą. Programoje itin akcentuojamas 
aktyvesnis vietos bendruomenių dalyvavimas išsaugant kultūrinį palikimą. Taip pat 
konstatuojama, jog moksliniai tyrimai sudaro MTEP (mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros) pamatą, tad siūloma skatinti aukščiausiojo lygio mokslinius tyrimus.   

Lietuvoje paveldosaugą tiesiogiai reglamentuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos (Žin., 1995, Nr. 3-37), Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos (Žin., 1996, Nr. 14-
352), Bibliotekų (Žin., 1995, Nr. 51-1245), Muziejų (Žin., 1995, Nr. 53-1292) ir Archyvų (Žin., 
1995-12-30, Nr. 107-2389) įstatymai. Be to, paveldosaugos nuostatos yra įteisintos daugelyje 
Lietuvos Respublikos įstatymų, tiesiogiai nesusijusių su kultūros vertybių apsauga: Saugomų 
teritorijų (Žin., 1993, Nr. 63-1188); Aplinkos apsaugos (Žin., 1992, Nr. 5-75); Statybos (Žin., 
1996, Nr. 32-788); Žemės (Žin., 1994, Nr. 34-620); Žemės reformos (Žin., 1991, Nr. 24-635); 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (Žin., 1996, Nr. 82-1965), Teritorijų 
planavimo (Žin. 2004, Nr. 21-617) ir kituose įstatymuose.  

Lietuvos Respublikos Seimo 2010-06-30 nutarimu Nr. XI-977 patvirtintos „Lietuvos 
kultūros politikos kaitos gairės“, kuriose kultūros paveldas įvardijamas kaip neatskiriama šalies ir 
jos piliečių tapatumo dalis, vienas svarbiausių valstybės nacionalinio saugumo garantų. Paveldo 
išsaugojimas ir panauda šiuolaikinės visuomenės poreikiams, akademiniai tyrimai, paveldo 
atskleidimas ir įvertinimas, jo prieinamumas, svarbaus Lietuvai paveldo užsienyje nustatymas – 
visa tai yra neatskiriama valstybės kultūros politikos dalis. Paveldas – tai svarbi, pridėtinę vertę 
kurianti ūkio dalis, kurią tvarkant ir naudojant turi būti išsaugotos visos paveldo vertės ir 
nepažeistos ateinančių kartų teisės, tad Gairėse numatyta būtinybė formuoti bendrą integralią 
paveldo apsaugos politiką.  

Kultūros paveldas plačiąja prasme suprantamas kaip materialusis – jį sudaro 
kilnojamosios ir nekilnojamosios vertybės, ir nematerialusis – jo esmė yra iš kartos į kartą 
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perduodamos tradicijos, žinios ir gebėjimai, kultūrinis istorinis kraštovaizdis, atspindintis 
žmogaus sambūvį su aplinka.  

Vykdomą paveldosaugos politiką nustato ratifikuotos Europos architektūros paveldo 
apsaugos (Žin., 1999, Nr. 100-2896), Europos archeologijos paveldo apsaugos (Žin., 1999, Nr. 
100-2895), Europos kraštovaizdžio (Žin., 2002, Nr. 104-4621), UNESCO Povandeninio kultūros 
paveldo apsaugos (Žin., 2006, Nr. 65-2389), Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos (Žin., 
2006, Nr. 73-2766) ir Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu (Žin., 1998, Nr. 102- 
2806) konvencijos, UNIDROIT konvencija dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų 
(Žin., 1997, Nr. 8-139) bei Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencija) 
(Žin., 2001, Nr.73-2572).  

Lietuvoje kultūros paveldo išsaugojimo politiką formuoja Lietuvos Respublikos 
Seimas, Vyriausybė ir Kultūros ministerija, gavę Komisijos teikiamus paveldosaugos tendencijų 
vertinimus, analizes ir siūlymus. Politiką įgyvendina Kultūros paveldo departamentas prie 
Kultūros ministerijos, Kultūros paveldo centras, savivaldybių paveldosaugos padaliniai, Kultūros 
ministerijos Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyrius. Saugomų teritorijų priežiūrą ir 
apsaugą bei gamtos apsaugos funkcijas atlieka Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos: 
Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamentas, Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija, 
Aplinkos apsaugos agentūros ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. 

Valstybinė kultūros paveldo komisija (iki 2004 metų – Valstybinė paminklosaugos 
komisija) yra Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga, turinti savarankiško asignavimų valdytojo 
statusą, institucija. Komisija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas kultūros 
paveldo apsaugos srityje. Komisija yra Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės ekspertas ir 
patarėjas kultūros paveldo valstybinės politikos klausimais. 

Valstybinė paminklosaugos komisija buvo įsteigta Nekilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymo 4 str. (1994 m.), o šiuo metu veikia pagal Lietuvos Respublikos Seimo 2004-09-
28 priimtą Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymą ir Komisijos 
2007-11-23 sprendimu Nr.S-6-(125) patvirtintus Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuostatus, 
vadovaujasi Darbo reglamentu, patvirtintu Komisijos posėdyje bendru sutarimu (2009-03-27 
protokolas Nr. V17-3(6.1.)). Darbo veikla grindžiama veiklos programa, kuri kiekvienų metų 
pabaigoje visų Komisijos narių yra sudaroma ir aprobuojama. 

Komisijos narių įgaliojimų terminas – ketveri metai. Penktoji Komisijos kadencija 
pradėta 2011 metais. Komisiją sudaro 12 narių, skirtų Lietuvos Respublikos Prezidento (2 nariai), 
Lietuvos Seimo (4 nariai) Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu, Ministro Pirmininko (4 
nariai) kultūros ministro teikimu, visuomeninių organizacijų (nuo 2010-12-29 asociacijų, 
Lietuvos Respublikos Seimo 2010-12-22 nutarimas Nr. XI-1249) (2 nariai). 

Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas, renkamas iš Komisijos narių dviejų 
metų kadencijai. Komisijos pirmininkas Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto teikimu tvirtinamas Seimo nutarimu. 

Komisija bendradarbiauja su paveldosaugą administruojančiomis institucijomis, 
Lietuvos nacionaline UNESCO komisija, ICOMOS Lietuvos nacionaliniu komitetu, nuolatinę 
veiklą vykdančiomis asociacijomis, kurių įstatuose numatyta veikla susijusi su kultūros paveldo 
paieška, saugojimu, propagavimu, apskaita, apsauga, tyrimais, tvarkyba ar sklaida.  
STRATEGINIS TIKSLAS (kodas – 01) 

Komisijos strateginis tikslas – teikiant ekspertinius siūlymus Lietuvos Respublikos 
Seimui, Prezidentui ir Vyriausybei tobulinti Lietuvos kultūros paveldo apsaugos politiką bei 
strategiją ir siekti kultūros paveldo integralumo su kitomis ūkio valdymo sritimis, taip užtikrinant 
kompleksišką jo pažinimą, išsaugojimą, atskleidimą ir perdavimą ateities kartoms. 
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Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo 
kriterijaus pavadinimas 2015 metų 2016 metų 2017 metų 2018 metų 

 
n+x metų 

E-01-01 Valstybinės kultūros 
paveldo komisijos 
priimtų teisės aktų, 
ekspertinių pasiūlymų 
ir kitų dokumentų 
įvykdymo procentas 

75 80 85 85 85 

 

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS  

Komisijos vykdoma programa – Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir 
strategijos formavimas ir įgyvendinimas (kodas – 01001). Programa yra ilgalaikė, skirta 
įgyvendinti Komisijai pavestas funkcijas, susijusias su valstybinės kultūros paveldo apsaugos 
politikos ir strategijos formavimo ir įgyvendinimo priežiūra (vertinimas, išvadų bei siūlymų 
teikimas). Vykdant programą, siekiama pagal kompetenciją prisidėti prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2016 metų veiklos prioritetų ir 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos 
įgyvendinimo, ypatingą dėmesį skiriant paveldo išsaugojimui ir integralumui su kitomis valstybės 
ūkio valdymo sritimis.  

Paveldo išsaugojimas ir panauda šiuolaikinės visuomenės poreikiams, paveldo 
tyrimai, atskleidimas ir įvertinimas, jo prieinamumas ir sklaida – visa tai yra neatskiriama 
valstybės kultūros politikos dalis. Tokia politika užtikrina nacionalinės kultūros gyvybingumą, 
telkia visuomenę, suteikia jai bendrų vertybių, bendrų tapatumo atpažinimo bruožų. Paveldas – tai 
svarbi, pridėtinę vertę kurianti ūkio dalis, kurią tvarkant ir naudojant turi būti išsaugotos visos 
paveldo vertės ir nepažeistos ateinančių kartų teisės. Komisija, atsižvelgdama į Lietuvos 
Respublikos Seimo nutarimą 2016 metus paskelbti Vietos bendruomenių metais, skatins vietos 
bendruomenes saugoti ir puoselėti kultūros paveldą seniūnijų, tautinių, religinių bendruomenių ir 
bendrijų, kitų bendruomeninių vietos organizacijų lygmenyse. Strateginis tikslas įtvirtina siekį 
integruoti saugotiną savivaldybių, seniūnijų kultūros paveldą į kitas valstybės ūkio valdymo sritis.  

2016 metais Komisija skatins visavertę tautinių mažumų integraciją į Lietuvos 
valstybės gyvenimą, kartu sudarant sąlygas išsaugoti jų tautinį tapatumą, tradicijas ir užtikrinant 
tarptautinių ryšių darną. Tautinių mažumų kultūros paveldo, kuris yra viso Lietuvos paveldo dalis, 
apsauga, tvarkymas ir sklaida yra neatsiejami nuo jų tautinio tapatumo.   

Lietuvos Respublika yra atsakinga už kultūros paveldo objektų, įrašytų į UNESCO 
Pasaulio paveldo sąrašą, ir jų istoriškai susiformavusios aplinkos išsaugojimą. Pasaulio paveldo 
vietovėms nustatyti privalomi reikalavimai, todėl negalima planuoti veiksmų, kurie galėtų pakenkti 
jų visuotinei išskirtinei vertei. Komisija, vadovaudamasi Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo 
apsaugos konvencija ir jos įgyvendinimo gairėmis, kitais metais tęs į Pasaulio paveldo sąrašą 
įrašytų vietovių apsaugos stebėseną ir šiuo klausimu bendradarbiaus su asociacijomis, kurių veikla 
tiesiogiai siejama su paveldo išsaugojimu. 

Vienas svarbiausių kultūros paveldo apsaugą lemiančių kriterijų – valstybės, 
savivaldybių, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų šaltinių lėšų skyrimas ir efektyvus 
panaudojimas. Komisija nuolat atliko ir 2016 metais tęs valstybės biudžeto ir savivaldybių lėšų 
panaudojimo kultūros paveldo apsaugai analizę. Kultūros ministerijai 2014-2020 metų Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpyje pavesta atlikti tarpinės institucijos funkcijas. Komisija, 
susipažinusi su minėto laikotarpio „Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 
prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planu“, analizuos ir pateiks išvadas dėl lėšų 
panaudojimo kultūros paveldo apsaugai.    
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2 lentelė. 2016-2018-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai    
                          (tūkst. Eur) 

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės 
pavadinimas 

Patvirtinti 2015-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2016-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2017-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2018-ųjų metų 
asignavimai 

Tarpinstitu-
cinio veiklos 
plano kodas, 
Vyriausybės 

prioriteto 
kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 
išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti iš viso 

iš jų 
darbo 
užmo-
kes-
čiui 

iš viso 

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso 

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso 

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

01 Tikslas: integralios su kitomis valstybės ūkio 
valdymo sritimis kultūros paveldo apsaugos 
politikos ir strategijos formavimas. 

                                  

01 Uždavinys: atkreipti valstybės,  savivaldos ir 
kitų institucijų dėmesį į kultūros paveldo 
integralumo su kitomis ūkio valdymo sritimis 
svarbą bei skatinti kultūros paveldo 
išsaugojimą jį integruojant. 

                                  

01 Priemonė: kultūros paveldo apsaugos 
tendencijų vertinimo, analizės atlikimas bei 
ekspertinių siūlymų teikimas LR Seimui, 
Prezidentui, Vyriausybei, kitoms valstybės ir 
savivaldos institucijoms, įstaigos veiklos 
viešinimas. 

244,3 244,3 164.5 - 269,0 269,0 184,0 - 269,0 269,0 184,0 - 269,0 269,0 184,0 -   

  1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžetas 

244,3 244,3 164.5 - 269,0 269,0 184,0 - 269,0 269,0 184,0 - 269,0 269,0 184,0 -   

  iš jo: 
1.1. bendrojo finansavimo lėšos                   

  1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 
finansinės paramos lėšos 

                                  

  1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų 
įmokos 

                                  

  2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė 
parama projektams įgyvendinti ir kitos 
teisėtai gautos lėšos) 

                                  

  Iš viso programai finansuoti (1+2) 244,3 244,3 164.5 - 269,0 269,0 184,0 - 269,0 269,0 184,0 - 269,0 269,0 184,0 -   

1.     (n – 1) – einamieji metai, (n) – pirmieji planuojami metai, (n + 1) – antrieji planuojami metai ir (n + 2) – tretieji planuojami metai. 
2.     Skiltyje „Tikslo, uždavinio, priemonės kodas“ įrašomi programos tikslų, uždavinių ir priemonių kodai. 
3.     Skiltyje „Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas“ įrašomi programos tikslų, uždavinių ir priemonių pavadinimai; jie išdėstomi nuosekliai ir prioriteto tvarka



 11

3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

Vertinimo 
kriterijaus kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

  1 tikslas – integralios su kitomis valstybės ūkio valdymo sritimis kultūros paveldo apsaugos 
politikos ir strategijos formavimas. 

 
 

   

R-01-01-01-01 Tikslo vertinimo kriterijaus pavadinimas: Valstybinės kultūros paveldo komisijos priimtų 
teisės aktų, ekspertinių pasiūlymų ir kitų dokumentų įvykdymo procentas. 

 
75 

 
75 

 
80 

 
85 

  1 tikslo 1 uždavinio pavadinimas: atkreipti valstybės,  savivaldos ir kitų institucijų dėmesį į 
kultūros paveldo integralumo su kitomis ūkio valdymo sritimis svarbą bei skatinti kultūros 
paveldo išsaugojimą jį integruojant. 

        

P-01-01-01-01-01 Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: parengtų pažymų, priimtų sprendimų, nutarimų 
skaičius (vnt.). 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 
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SUVESTINĖ INFORMACIJA 
 

4 lentelė. 2016-ųjų metų pareigybių skaičius pagal institucijas / įstaigas ir pareigybių grupes 
  

Eil. 
Nr. Institucijos / įstaigos pavadinimas 

Pareigybių skaičius 

Išlaidos darbo 
užmokesčiui 

institucijos / įstaigos  
vadovai ir pavaduotojai 

kitų padalinių vadovai 
 ir pavaduotojai 

specialistai / pareigūnai, 
neturintys pavaldžių 

asmenų, ir kiti iš viso iš jų valstybės 
tarnautojai 

iš viso iš jų valstybės 
tarnautojai iš viso iš jų valstybės 

tarnautojai iš viso iš jų valstybės 
tarnautojai 

1.  Valstybinė kultūros paveldo 
komisija 

1  3 3 14,5 7 18,5 10  184,0 tūkst. Eur 

  Kiti biudžeto lėšas gaunantys 
subjektai* 

         

Iš viso pareigybių 1  3 3 14,5 7 18,5 10  184,0 tūkst. Eur 
Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui          184,0 tūkst. Eur 
 

5 lentelė. 2016-2018-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai 
 (tūkst. litų) 

Priemonės 
kodas 

Investicijų 
projekto 

pavadinimas 

Įgyvendinimo 
terminai 

Bendra 
vertė 

Panaudota 
lėšų iki  
2013-ųjų 

metų 

Planuojama 
panaudoti  

2014-aisiais 
metais 

2016-aisiais metais 2017-aisiais metais 2018-aisiais metais 

pradžia pabaiga 

Lietuvos 
Respublikos 

valstybės 
biudžeto lėšų 

poreikis 

iš jų 

Lietuvos 
Respublikos 

valstybės 
biudžeto lėšų 

poreikis 

iš jų 

Lietuvos 
Respublikos 

valstybės 
biudžeto lėšų 

poreikis 

iš jų 

įstaigų 
pajamų 
įmokos 

Europos 
Sąjungos ir 

kita 
tarptautinė 
finansinė 
parama 

įstaigų 
pajamų 
įmokos 

Europos 
Sąjungos ir 

kita 
tarptautinė 
finansinė 
parama 

įstaigų 
pajamų 
įmokos 

Europos 
Sąjungos ir 

kita 
tarptautinė 
finansinė 
parama 

  – – – – – – – – – – – – – – 

Iš viso investicijų 
projektams – – – – – – – – – – – – – – 

Šioje lentelėje nurodomi investiciniai projektai, kurie įtraukiami į Valstybės investicijų programą. 
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6 lentelė. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimas per strateginį veiklos planą 2016-aisiais metais 

Vyriausybės programa Strateginis veiklos planas 
Nr. Nuostatos pavadinimas Uždavinio / priemonės pavadinimas Kodas 
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Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
strateginio veiklos plano 

1 priedas  
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 
______                            _2016_metai______________________ 

(ataskaitinis laikotarpis) 
 Pavadinimas Kodas 

(Asignavimų valdytojas) Valstybinė kultūros paveldo komisija 07.900.0007 
(Strateginis tikslas) Teikiant ekspertinius siūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Prezidentui ir Vyriausybei tobulinti 
Lietuvos kultūros paveldo apsaugos politiką bei strategiją ir siekti kultūros paveldo integralumo su kitomis ūkio 
valdymo sritimis, taip užtikrinant kompleksišką jo pažinimą, išsaugojimą, atskleidimą ir perdavimą ateities kartoms. 

01 

Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)  
Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)  
Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)  
Vertinimo kriterijus – Valstybinės kultūros paveldo komisijos priimtų teisės aktų, ekspertinių pasiūlymų ir kitų dokumentų 
įvykdymo procentas 

E-01-01 

 1. Apibrėžimas Valstybinės kultūros paveldo komisijos priimtų teisės aktų, ekspertinių pasiūlymų ir kitų dokumentų 
įvykdymo procentas  

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus  Taip 
3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia objektyviai įvertinti Valstybinės kultūros paveldo komisijos veiklą 
4. Skaičiavimo metodas Valstybinės kultūros paveldo komisijos įvykdytų pasiūlymų skaičiaus santykis su visų priimtų teisės 

aktų, ekspertinių pasiūlymų ir kitų dokumentų skaičiumi (išraiška procentais) 
5. Duomenų šaltinis  Metinės veiklos ataskaitos, sprendimai, nutarimai, ekspertiniai pasiūlymai, kiti dokumentai 
6. Duomenų auditas  Duomenų auditas buvo atliktas 
7. Skaičiavimo reguliarumas  Kadencija (ketveri metai) 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
 Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė Gražina Drėmaitė 

9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus 
patikimumą  

  

 


