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MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI
MISIJA
Dalyvauti formuojant efektyvią integralią kultūros paveldo apsaugos valstybės politiką
ir strategiją, siekiant užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo apsaugą, 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
Valstybinė kultūros paveldo komisija (toliau – Paveldo komisija), siekdama veiklos
strateginių krypčių tęstinumo ir prisidėdama prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
įgyvendinimo plane numatytų prioritetų, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano
įgyvendinimo priemonių plano, 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, Lietuvos
pažangos strategijos „Lietuva 2030“ ir Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų
programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo, nustato šiuos veiklos
prioritetus:
VP-I. Paveldosaugos prioritetų nustatymas nacionaliniu mastu (LR Vyriausybės programos
įgyvendinimo plano II prioritetas, 2014–2020 metų nacionalinė pažangos programa)
Svarbiausi darbai
Įgyvendinimo terminas,
ketvirtis
1. Nustatyti prioritetines kryptis kultūros paveldo apsaugoje
I–IV
2. Analizuoti ir vertinti kultūros paveldo apsaugos tendencijas, jų
I–IV
ryšį su valstybės vykdoma kitų valdymo sričių politika
3. Dalyvauti formuojant integralią kultūros paveldo apsaugos
I–IV
politiką
4. Pateikti išvadas apie kultūros paveldo apsaugos problemas,
I–IV
būklę, raidą ir pažangą
5. Vertinti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų kultūros
I–IV
paveldo objektų ir vietovių apsaugą
Vertinimo kriterijai
1. Parengtų analizių, išvadų, rekomendacijų ir teisės aktų skaičius

Siektina reikšmė
2018 m.
10

VP-II. Glaudesnė sąveika su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis kultūros
paveldo apsaugos srityje (LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plano V prioritetas, Lietuvos
Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių planas)
Svarbiausi darbai
Įgyvendinimo terminas,
ketvirtis
1. Pristatyti Lietuvos kultūros paveldo apsaugos tendencijas
I–IV
tarptautiniuose renginiuose
2. Dalyvauti Europos paveldo organizacijos Europa Nostra
I–IV
veikloje
3. Analizuoti užsienio valstybių kultūros paveldo apsaugos
I–IV
tendencijas
4. Vertinti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio
I–IV
užsienyje, apsaugą
5. Vertinti užsienio valstybėms reikšmingo kultūros paveldo,
I–II
esančio Lietuvoje, apsaugą
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Vertinimo kriterijai
1. Dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose skaičius
2. Apskritųjų stalų, darbo grupių, išvažiuojamųjų posėdžių
skaičius
3. Parengtų analizių, išvadų ir rekomendacijų skaičius
4. Surinktų duomenų apie reikšmingas Lietuvai kultūros paveldo
vertybes, esančias užsienyje, skaičius
5. Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje,
duomenų bazės sukūrimas

Siektina reikšmė
2018 m.
5
11
7
1500
1

VP-III. Kultūros paveldo išsaugojimas ir aktualizavimas (LR Vyriausybės programos
įgyvendinimo plano II ir III prioritetai, 2014-2020 metų nacionalinė pažangos programa)
Svarbiausi darbai
Įgyvendinimo terminas,
ketvirtis
1. Atsižvelgiant į Europos Tarybos ir Europos Parlamento
II–III
sprendimą 2018 metus paskelbti Europos kultūros paveldo
metais, akcentuoti kultūros paveldo ekonominį indėlį į kultūros
bei kūrybos sektorius
2. Dalyvauti aktualizuojant Lietuvos modernizmo ir
II–IV
postmodernizmo architektūrą
3. Dalyvauti aktualizuojant ir pritaikant kultūros paveldo
I–IV
objektus vietos bendruomenių kultūriniams, socialiniams ir
ekonominiams poreikiams
4. Teikti siūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms dėl
I–IV
kultūros paveldo pažinimo, nematerialiojo kultūros paveldo
(etninės kultūros) puoselėjimo bei bendruomenių įtraukimo į
šią veiklą
5. Dalyvauti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo
I–IV
renginiuose
Vertinimo kriterijai
1. Parengtų analizių, išvadų ir rekomendacijų skaičius
2. Susitikimų su vietos bendruomenėmis ir paveldosaugos
specialistais skaičius
3. Konferencija, skirta Europos modernizmo ir postmodernizmo
architektūrai
4. Vyksiančių renginių Paveldo komisijos valdomuose rūsiuose
skaičius

Siektina reikšmė
2018 m.
6
3
1
3

VP-IV. Inovacijų plėtros paveldosaugoje skatinimas (Lietuvos pažangos strategija „Lietuva
2030“, Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programa „Lietuvos Respublikos
skaitmeninė darbotvarkė“)
Svarbiausi darbai
Įgyvendinimo terminas,
ketvirtis
1. Aktualizuojant kultūros paveldą sukurti arba inicijuoti
I–IV
informacinių ir ryšių technologijų produktų sukūrimą ir
įdiegimą skaitmeninėje erdvėje
2. Sukurti informacinių ir ryšių technologijų produktą
I–IV
aktualizuojant suskaitmenintą kultūros paveldą
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3. Plėtoti su Paveldo komisijos veikla susijusius informacinių ir
ryšių technologijų produktus ir elektronines paslaugas
Vertinimo kriterijai
1. Skaitmeninių paslaugų įdiegimų ar pasiūlymų įdiegti skaičius
2. Informacinių ir ryšių technologijų produktų sukūrimas

I–IV
Siektina reikšmė
2018 m.
1
1

Asignavimai
tūkst. Eurų
Paveldosaugos prioritetų nustatymas nacionaliniu mastu
254,0
Glaudesnė sąveika su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis
7,0
kultūros paveldo apsaugos srityje
Kultūros paveldo išsaugojimas ir aktualizavimas
1,0
Inovacijų plėtros paveldosaugoje skatinimas
10,0
Prioriteto pavadinimas

PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS
1. Siūlymai dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie Europos Tarybos Konvencijos
dėl kultūros paveldo vertės visuomenei (Faro konvencijos).
2. Siūlymai dėl Barselonos chartijos, kitų tarptautinių chartijų, konvencijų, deklaracijų ir
kt. įgyvendinimo Lietuvoje.
3. Siūlymai dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo keitimo.
4. Siūlymai dėl teisės aktų keitimo tobulinant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesą.
5. Siūlymai dėl teisės aktų keitimo, nustatant paveldosaugos reikalavimus kultūros
paveldo kompleksams ir vietovėms.
6. Siūlymai dėl teisės aktų keitimo tobulinant kultūros paveldo apskaitos procesą bei
apskaitą vykdančių institucijų kompetencijos.
7. Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuostatų bei darbo reglamento keitimas.
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
Siekiant didinti Paveldo komisijos veiklos efektyvumą, sprendimų skaidrumą ir
efektyviai išnaudoti informacinių technologijų galimybes, 2018 m. planuojami šie svarbiausi darbai:
1. Didinti Paveldo komisijos žinomumą tarptautinėse institucijose ir organizacijose.
2. Didinti informacijos apie Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje,
prieinamumą visuomenei.
3. Optimizuoti Paveldo komisijos veiklą informacinių technologijų naudojimo srityje:
stiprinant viešųjų ryšių funkciją; plėtojant elektroninių ryšių tinklus bei bendrą Paveldo komisijos ir
valstybės institucijų duomenų perdavimo tinklą; modernizuojant vidaus administravimo
informacines sistemas ir užtikrinant jų palaikymą ir priežiūrą; didinant teikiamų paslaugų
patikimumą.
4. Siekiant optimizuoti Paveldo komisijos struktūrą, didinti funkcijų efektyvumą
personalo valdymo srityje skatinant administracijos darbuotojus dalyvauti tobulinimosi kursuose ir
mokymuose.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

1 strateginis tikslas
VALSTYBĖ
Dalyvauti formuojant bendrą
integralią Lietuvos kultūros
paveldo apsaugos politiką ir
strategiją

1 programa
Valstybinės kultūros
paveldo apsaugos politikos
ir strategijos formavimas ir
įgyvendinimas
Asignavimai iš viso
254.0 tūkst. eurų
Iš jų DU
184.0 tūkst. eurų

2 strateginis tikslas
PASAULIS
Stiprinti Lietuvos Respublikos
bendradarbiavimą su užsienio
valstybėmis ir tarptautinėmis
organizacijomis kultūros paveldo
apsaugos srityje

3 strateginis tikslas
VISUOMENĖ
Stiprinti visuomenės kultūrinę
tapatybę ir skatinti aktyviai
dalyvauti išsaugant Lietuvos
kultūros paveldą

4 strateginis tikslas
NAUJAS POŽIŪRIS
Skatinti inovacijų plėtrą
paveldosaugoje

3 programa

4 programa

Lietuvos kultūros paveldo
išsaugojimas ir
aktualizavimas

Inovacijų plėtra
paveldosaugoje

2 programa
Glaudesnė sąveika su
užsienio valstybėmis ir
tarptautinėmis
organizacijomis kultūros
paveldo apsaugos srityje
Asignavimai iš viso
7.0 tūkst. eurų

Asignavimai iš viso
1.0 tūkst. eurų

Asignavimai iš viso
10.0 tūkst. eurų.
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ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI
2018 m. numatoma 272,0 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 184,0 tūkst. eurų.

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Paveldo komisijos administracijos pareigybių skaičius
Išlaidos darbo užmokesčiui (tūkst. eurų)

2017 m. (patvirtintas)

2018 m.

2019 m.

18,5
180,0

14.5
184,0

18,5
222,0

2020 m
18,5
222,0
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VALDYMO IŠLAIDOS
1 lentelė. 2018–2020 metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos
(tūkst. Eur)
Numatomi 2018-ųjų metų
asignavimai
iš jų
Išlaidoms
iš
iš jų
turtui
viso
turtui įsigyti
darbo
įsigyti
iš viso
užmokesčiui

2017-ųjų metų asignavimai
Eil
.
Nr.

Programos pavadinimas
iš viso

iš jų
išlaidoms
iš jų
darbo
iš viso
užmokesčiui

Numatomi 2019-ųjų metų asignavimai

iš viso

iš jų
Išlaidoms
iš jų
darbo
iš viso
užmokesčiui

turtui
įsigyti
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Numatomi 2018-ųjų metų
asignavimai
iš jų
Išlaidoms
iš
iš jų
turtui
turtui įsigyti viso
darbo
įsigyti
iš viso
užmokesčiui
254,0 254,0
184,0
-

2017-ųjų metų asignavimai
Eil
.
Nr.

1.

250,0

iš jų
išlaidoms
iš jų
darbo
iš viso
užmokesčiui
250,0
180,0

250,0
7,0

250,0
7,0

180,0
-

1,0

1,0

10,0
268,0
250,0
93

258,0
250,0
97

Programos pavadinimas

Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir
strategijos formavimas ir įgyvendinimas
Iš jų valdymo išlaidos
2. Glaudesnė sąveika su užsienio valstybėmis ir
tarptautinėmis organizacijomis kultūros paveldo
apsaugos srityje
Iš jų valdymo išlaidos
3. Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas ir
aktualizavimas
Iš jų valdymo išlaidos
4. Inovacijų plėtra paveldosaugoje
Iš jų valdymo išlaidos
Iš viso asignavimų programoms
iš jų valdymo išlaidos
Valdymo išlaidų dalis, procentais

iš viso

Numatomi 2019-ųjų metų asignavimai

350,2

iš jų
Išlaidoms
iš jų
darbo
iš viso
užmokesčiui
346,0 222,0

iš viso

turtui
įsigyti
4,2

-

254,0
7,0

254,0
7,0

184,0
-

-

350,2
19,0

346,0
16,0

222,0
-

4,2
3,0

-

-

1,0

1,0

-

-

10,5

10,5

-

-

180,0
180,0
100

10,0
10,0
-

10,0
272,0
254,0
93,4

262,0
254,0
96,95

184,0
184,0
100

10,0
10,0
-

10,0
389,7
350,2
90

372,5
246,0
66

222,0
222,0
100

10,0
17,2
4,2
24

II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
VEIKLOS KONTEKSTAS
Paveldo komisija yra Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės ekspertas ir
patarėjas kultūros paveldo valstybinės politikos ir jos įgyvendinimo klausimais. Paveldo komisija,
planuodama savo veiklą, vadovaujasi patvirtintais vidutinės trukmės strateginiais dokumentais ir
metiniais veiklos planais bei savo veikla prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos įgyvendinimo plano bei kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos
Respublikos Seimo strateginių ilgalaikių programų įgyvendinimo.
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra įtvirtintas valstybės įsipareigojimas remti
kultūrą ir mokslą, rūpintis Lietuvos istorijos, meno ir kitų kultūros paminklų bei vertybių, ypač
vertingų vietovių apsauga. Nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme ir Lietuvos Respublikos
Seimo 2010-06-30 nutarimu Nr. XI-977 patvirtintose „Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėse“
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.
Kultūros ministro 2012-11-16 įsakymu Nr. ĮV-811 patvirtintose „Nacionalinės
kultūros paveldo apsaugos politikos gairėse“ konstatuojama, jog visuomenės žinios ir savimonė
lemia jos vystymosi pažangą ir darną. Istorinio, etinio, kultūrinio sąmoningumo ugdymas, kuriant
naujas ir tobulinant esamas priemones, paveldo kultūrinio reikšmingumo suvokimo stiprinimas
objektų apsaugos ir naudojimo procesuose, yra vienas svarbiausių valstybės identiteto bei
konkurencingumo pagrindų. Šviečiamasis ir ugdomasis darbas turi būti plėtojamas nuo vietos
jaunuomenės, bendruomenių, savivaldybių iki politikų ir tarptautinių investuotojų. Siektina
įtraukti į kultūros paveldo apsaugos planavimo bei įgyvendinimo procesus suinteresuotą
visuomenę bei kurti ir plėtoti darnios kultūros paveldo objektų pritaikymo ir naudojimo vietos
bendruomenių kultūros, socialiniams ir ekonominiams poreikiams nuostatas.
2016 m. rugpjūčio 31 d. Europos Komisija pateikė Europos Sąjungos Tarybai
pasiūlymą dėl 2018 m. paskelbimo Europos kultūros paveldo metais. Šios tarptautinės
iniciatyvos tikslai – didinti informuotumą apie kultūros paveldo teikiamas galimybes, daugiausia
kultūrų dialogo, socialinės sanglaudos ir ekonomikos augimo srityse bei atkreipti dėmesį į šiuo
metu kultūros paveldo sektoriaus patiriamus sunkumus, įskaitant perėjimo prie skaitmeninių
technologijų poveikį. Komisija šalims narėms iš anksto pateikė pasiūlymus informacijos ir
viešinimo kampanijoms, renginiams ir iniciatyvoms. Šiomis priemonėmis užsibrėžta skleisti
pagrindinę idėją - paveldas yra Europos visuomenės vertybė kultūrine, aplinkosaugos, socialine ir
ekonomine prasme.
Kauno tarpukario modernizmo architektūros įtraukimo į UNESCO pasaulio
paveldo sąrašą, demonstruoja Lietuvos pasiryžimą ne tik pristatyti pasauliui antrą pagal dydį
šalies miestą, bet ir įsipareigojimą paisyti tarptautinių paveldosaugos chartijų išsaugant miesto
charakterį. 1919–1940-ųjų Kaune susiformavo unikalus reiškinys, iki šiol išskiriantis Lietuvą
Rytų Europos kontekste. Laikinosios sostinės modernizmo architektūra unikali tuo, kad skirtingai
nei svetur, ėjo ne priešpriešos praeičiai keliu, o darniai įsiliejo į miestą.
Paveldo komisija nuo 1997 metų akcentavo kultūros paveldo integralumo su kitomis
valdymo politikos sritimis svarbą, tačiau tik iškėlus šiuos klausimus europiniu lygiu Lietuvoje
realiai pradėjo formuotis integruotas požiūris. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-09-16
nutarimu Nr. 1247 patvirtintoje Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje įtvirtintas
integralumo principas. Formuojant bendrą integralią paveldo apsaugos politiką, valstybinė
paveldosauga grindžiama holistiniais, aplinkosaugos, socialinės integracijos ir prevencinės
paveldosaugos principais. Materialusis ir nematerialusis kultūros paveldas lemia valstybės
gyvybingumą ir jos gyventojų socialumą bei socialinės atskirties mažinimą tik tuo atveju, jei
užtikrinamas jo integralumas su kitomis valdymo politikos sritimis.
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Integrali paveldo apsaugos politika lemia nacionalinės kultūros gyvybingumą,
saugumą, telkia visuomenę, suteikia jai bendrų vertybių, bendrų tapatumo atpažinimo bruožų,
apibrėžia šiuolaikinio gyvenimo sąlygas. Paveldas – tai svarbi, integrali ir pridėtinę vertę kurianti
ūkio dalis, kurią tvarkant ir naudojant turi būti išsaugotos visos paveldo vertės ir nepažeistos
ateinančių kartų teisės.
Kultūros paveldo apsaugą visame pasaulyje reglamentuoja įvairių paveldo priežiūra
besirūpinančių organizacijų chartijos, konvencijos, deklaracijos ir rekomendacijos. Norint
užtikrinti, kad į Lietuvos paveldosaugos praktiką ir teisinę sistemą būtų integruotos Europos
konvencijų nuostatos bei sukurta teisinė kultūros ir gamtos paveldo apsaugos aplinka, deranti
Europos valstybei, užsienio politikos srityje turėtų būti stiprinamas Lietuvos Respublikos
bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis kultūros paveldo
apsaugos srityje. Stodama į ES, Lietuva prisiėmė atsakomybę už Europos kultūros pagrindą
sudarančių vertybių puoselėjimą bei vakarietiškų nuostatų laikymąsi. Tai patvirtinta ir ratifikuojant
tokias konvencijas, kaip „Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencija“, „Europos
kraštovaizdžio konvencija“, „Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija“, „Europos
archeologijos paveldo apsaugos konvencija“ ir „Konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės
skatinimo“. Šie tarptautiniai įsipareigojimai integruoti ir į Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymą, kuriame nurodyta, kad juo įgyvendinamos tarptautinių sutarčių nuostatos.
Paveldo komisija dės pastangas paspartinti Lietuvos Respublikos prisijungimą prie
ET Bendrosios konvencijos dėl kultūros paveldo vertės visuomenei (paskelbta 2005 m. spalio 27
dieną Faro mieste Portugalijoje) bei Barselonos chartijos. Nors kiekvienos tautos ar epochos
istorija yra unikali ir nepakartojama, visuomenės tapatumo išlaikymas tampa išties svarbus
šiuolaikiniame globaliame, stabilumą ir tęstinumą prarandančiame pasaulyje bei individualios ir
kolektyvinės atminties ir socialinių vertybių bei normų perdavimo ateities kartoms problemų
kontekste. Globalizacijos procesai kelia Lietuvos visuomenės tapatumo išsaugojimo klausimą,
kuris yra vienas svarbiausių formuojant kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją.
Tarptautinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos principai įtvirtina siekį išsaugoti ir
aktualinti paveldėtas bei bendrąsias su kitomis užsienio valstybėmis kultūros vertybes,
stiprinančias Lietuvos visuomenės tapatumą.
Paveldo komisija prisijungė prie 1963 m. įkurtos kultūros paveldo organizacijos
Europa Nostra, kuri vienija privačias ir valstybines paveldosaugos ir paveldotvarkos institucijas
visoje Europoje. Pagrindinis šios institucijos tikslas – struktūrinis dialogas tarp Europos paveldo
aljanso ir Europos institucijų išsaugant nykstančius Europos paveldo paminklus ir vietoves.
Kasmet organizacijos ir jos partnerių rengiamos tarptautinės konferencijos, leidžia paveldo
apsaugos specialistams dalintis patirtimi ir įžvalgomis.
Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, išsaugojimą numato
Lietuvos kultūros vertybių, esančių užsienyje, paieškos ir integravimo į Lietuvos visuomeninį
gyvenimą koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 30 d.
nutarimu Nr. 1354. ir Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1568, 37
priemonė. Lietuvos kultūros paveldo, esančio užsienyje, išsaugojimas – svarbus Lietuvos
visuomenei ir ateities kartoms, kaip įrankis padėsiantis pažinti jos gyventojų praeitį, jų sukurtą
kultūrinį palikimą. Deja, tenka pripažinti, kad iki šiol nebuvo patvirtintos programos,
numatančios konkrečių Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, išsaugojimo ir
globos priemonių bei finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Paveldo komisija
vykdydama Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plano 37
priemonę pradėjo nuosekliai rinkti informaciją apie Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, esantį
užsienyje. Šią informaciją siekiama suskaitmeninti ir sukurti duomenų bazę, kurioje bus
pristatomos Lietuvai reikšmingas kultūros paveldas, esantis užsienyje (vertybės vieta,
fotografijos, trumpi aprašymai ir kt.). Tokia duomenų bazė padės stiprinti kultūrinius ryšius su
užsienio valstybėmis ir Lietuvos išeivija bei formuos visuomenės nacionalinį identitetą, prisidės
prie edukacinių priemonių.
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Lietuvos kultūros vertybių aktualinimas, jų sklaida negalima be žinių visuomenės
teikiamų informacijos sklaidos galimybių. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-11-28
nutarimu Nr. 1482 patvirtintoje 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programoje numatytas
kultūros paveldo skaitmeninimas ir prieinamumas. Informacinės visuomenės plėtra – daugelyje
visuomenės ir valstybės veiklos sričių sparčiai kintantis procesas, veikiantis įvairias visuomenės
gyvenimo sritis ir valstybės ūkio sektorius. Paveldo komisija, siekdama sumažinti visuomenės
tikslinių grupių socialinę atskirtį, skatins inovacijų plėtrą paveldosaugoje. Kultūrinės medžiagos
skaitmeninimas, interneto prieigos prie jos užtikrinimas ir ilgalaikis jos skaitmeninis išsaugojimas
– esminis veiksnys, leisiantis visiems gyventojams turėti prieigą prie kultūros ir žinių
skaitmeninėje erdvėje ir skleisti šalies kultūros paveldo turtingumą ir įvairovę. Lietuvos kultūros
paveldas būtų plačiau naudojamas visuomenei naudingais tikslais, jei būtų sukurtos naujos
elektroninės paslaugos ir būtų siekiama, kad suskaitmeninta kultūrinė medžiaga taptų neatsiejama
kultūros paveldo aktualizavimo priemone.

Strateginiai ti kslai
Stiprinti Lietuvos Respublikos bendradarbiavimą su
užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis
kultūros paveldo apsaugos srityje

Dalyvauti formuojant bendrą integralią Lietuvos
kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją

VISUOMENĖ

VALSTYBĖ

Stiprinti visuomenės kultūrinę tapatybę ir skatinti
aktyviai dalyvauti išsaugant Lietuvos kultūros
paveldą

Skatinti inovacijų plėtrą paveldosaugoje

NAUJAS POŽIŪRIS

PASAULIS

STRATEGINIS TIKSLAS (kodas – 01)
VALSTYBĖ: dalyvauti formuojant bendrą integralią Lietuvos kultūros paveldo
apsaugos politiką ir strategiją
Strateginis tikslas įtvirtina siekį įvertinti kultūros paveldo apsaugos tendencijas
Lietuvoje, nustatyti prioritetus paveldosaugoje ir skatinti kultūros paveldo integralumą su kitomis
politiko valdymo sritimis.
Vertinimo
Efekto vertinimo kriterijaus
kriterijaus
pavadinimas
kodas
E-01-01
Valstybinės kultūros
paveldo komisijos priimtų
teisės aktų ir pateiktų
rekomendacijų įvykdymas
(skaičiaus pokytis
procentine išraiška)

2017 metų

2018 metų

2019 metų

2020 metų

80

80

90

90

STRATEGINĮ TIKSLĄ (01) ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS POLITIKOS IR STRATEGIJOS
FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS (kodas – 01)
Bendroji informacija apie programą
Programa parengta vykdyti Paveldo komisijai pavestas funkcijas, susijusias su
valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimo ir įgyvendinimo priežiūra.
Vykdant programą planuojama pagal kompetenciją prisidėti prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017-03-13 nutarimu Nr. 167 patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos įgyvendinimo plano II prioriteto bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-11-28
nutarimu Nr. 1482 patvirtintos 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos įgyvendinimo,
ypatingą dėmesį skiriant sisteminiam integruoto, darnios plėtros principais grįsto kultūros paveldo
išsaugojimui ir aktualizavimui,
prioritetinių krypčių paveldosaugoje nustatymui bei
paveldosaugos tendencijų Lietuvoje įvertinimui.
Daugelyje tarptautinių paveldosaugos dokumentų deklaruojamas holistinis gyvybingo
kultūros paveldo išsaugojimas ragina ieškoti dialogo tarp šiuolaikinių poreikių ir tausojimo
politikos. Kultūros paveldas gali būti varomoji jėga, padedanti planuoti integracinį vietos ir
regioninį vystymąsi ir plėtoti kūrybos pramonę, taip pat, užtikrinanti geresnes galimybes
pasinaudoti kultūros vertybėmis, prisidėti prie ekonomikos augimo. Vietos ir regionų valdžios
institucijos galėtų dalyvauti istorinio architektūros ir pastatų paveldo – dažnai tai yra
visuomeniniai pastatai – valdyme ir pasinaudoti įvairiais būdais gauti pajamų, užtikrinti jų
priežiūrą ir ilgaamžiškumą bei skatinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą.
Paveldo komisija prisidės užtikrinant didesnį kultūros paveldo tvarumą, vystymą ir
matomumą, išsaugant svarbiausias kultūros vertybes ir jas tvariai naudojant. Vietos ir regionų
valdžios institucijos turi nuolat bendradarbiauti ir plėtoti savo veiklą švietimo, kultūros ir kultūros
paveldo srityse.
Lietuvos Respublika yra atsakinga už kultūros paveldo objektų ir vietovių, 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. Paveldo komisija, vadovaudamasi Pasaulio kultūros ir
gamtos paveldo apsaugos konvencija ir jos įgyvendinimo gairėmis, tęs į Pasaulio paveldo sąrašą
įrašytų kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos stebėseną ir šiuo klausimu bendradarbiaus su
asociacijomis, kurių veikla tiesiogiai siejama su paveldo išsaugojimu. Taip pat sieks Lietuvoje
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esančių, į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų, kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos
gerinimo, analizuos ir vertins informaciją apie kultūros paveldo būklę ir apsaugos tendencijas.
Siekiant efektyviau vykdyti kultūros paveldo apsaugą, Paveldo komisija paspartins
Lietuvos Respublikos prisijungimą prie ET Bendrosios konvencijos dėl kultūros paveldo vertės
visuomenei (paskelbta 2005 m. spalio 27 d. Faro mieste Portugalijoje).
Programos vertinimas
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012-11-16 įsakymu Nr. ĮV-811
patvirtintose Nacionalinės kultūros paveldo apsaugos politikos gairėse nustatomos sisteminės
valstybinės kultūros paveldo apsaugos planavimo ir įgyvendinimo prioritetai ir kryptys. Lietuvos
kultūros paveldo apsaugos srityje vykstantys pokyčiai bei integralaus požiūrio į kultūros paveldo
panaudojimą susiformavimas sąlygoja būtinybę iš naujo įvertinti paveldosaugos sistemoje
įvykusius pasikeitimus ir didina poreikį peržiūrėti valstybės nustatytas prioritetines kryptis.
Programos vykdymas: tęstinis
Programos vykdytojas ir koordinatorius: Valstybinė kultūros paveldo komisija
Programos koordinatorius: Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Viktorija
Gadeikienė
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2 lentelė. 2018–2020 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
(tūkst. Eur)

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

01
01-01

01-01-01
01-01-02

Patvirtinti 2017-ųjų metų Numatomi 2018-ųjų metų
Numatomi 2019-ųjų metų
Numatomi 2020-ųjų metų
asignavimai
asignavimai
asignavimai
asignavimai
iš jų
iš jų
iš jų
iš jų
Išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
Tikslo, uždavinio, priemonės
iš jų
pavadinimas
iš jų
iš jų
iš jų
iš viso
turtui iš viso
turtui iš viso
turtui
darbo turtui iš viso
darbo
darbo
darbo
įsigyti
įsigyti
įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
iš viso
iš viso
iš viso
užmoužmoužmokeskesčiui
kesčiui
kesčiui
čiui
Tikslas: nustatyti
paveldosaugos prioritetus
nacionaliniu mastu
Uždavinys: formuoti integralią
su kitomis valstybės ūkio
valdymo sritimis kultūros
paveldo apsaugos politiką ir
strategiją, siekti Lietuvoje
esančių, į UNESCO Pasaulio
paveldo sąrašą įrašytų, kultūros
paveldo objektų ir vietovių
apsaugos gerinimo, analizuoti ir
vertinti informaciją apie
kultūros paveldo būklę ir
apsaugos tendencijas
Priemonė: Valstybinės
6,5
6,5
5,0
6,5
6,5
5,0
14,0
14,0
10,0
14,0
14,0
10,0
kultūros paveldo komisijos
narių ekspertinė veikla
Priemonė: Valstybinės
243,5 243,5 175,0
247,7 247,7 179,0
- 336,2 332,0 212,0
4,2
336,2 332,0 212,0
4,2
kultūros paveldo komisijos
veiklos užtikrinimas
1. Iš viso Lietuvos Respublikos 250,0 250,0 180,0
254,2 254,2 184,0
- 350,2 246,0 222,0
4,2
350,2 246,0 222,0
4,2
valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos
lėšos

Tarpinstitucinio veiklos
plano kodas,
Vyriausybės
prioriteto
kodas
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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
250,0 250,0 180,0
(1+2)

-

254,2 254,2 184,0

-

350,2

246,0

222,0

4,2

350,2

246,0

222,0

4,2

3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
kodas

P-01-01-01

P-01-01-01-01

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

1 tikslas – nustatyti paveldosaugos prioritetus nacionaliniu mastu
Tikslo vertinimo kriterijaus pavadinimas: priimtų teisės aktų dėl prioritetinių krypčių nustatymo
skaičius (vnt.)
1 tikslo 1 uždavinys: formuoti integralią su kitomis valstybės ūkio valdymo sritimis kultūros paveldo
apsaugos politiką ir strategiją, siekti Lietuvoje esančių, į Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų, kultūros
paveldo objektų ir vietovių apsaugos gerinimo, analizuoti ir vertinti informaciją apie kultūros
paveldo būklę ir apsaugos tendencijas
Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: parengtų pažymų ir rekomendacijų skaičius (vnt.)

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

3

3

3

3

5

7

7

7
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STRATEGINIS TIKSLAS (kodas – 02)
PASAULIS: stiprinti Lietuvos Respublikos bendradarbiavimą su užsienio
valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis kultūros paveldo apsaugos srityje
Strateginis tikslas įtvirtina siekį plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio
valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis kultūros paveldo apsaugos srityje, keistis patirtimi
saugant Europai bendrąsias kultūros vertybes ir atstovauti Lietuvai tarptautiniuose renginiuose.
Vertinimo
Efekto vertinimo kriterijaus
kriterijaus
pavadinimas
kodas
E-02-01
Lietuvos kultūros paveldo
apsaugos stiprinimas
panaudojant užsienio
valstybių gerąją patirtį
(skaičiaus pokytis
procentine išraiška)

2017 metų

2018 metų

2019 metų

2020 metų

30

50

50

50

STRATEGINĮ TIKSLĄ (02) ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
GLAUDESNĖ SĄVEIKA SU UŽSIENIO VALSTYBĖMIS IR TARPTAUTINĖMIS
ORGANIZACIJOMIS KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SRITYJE (kodas – 02)
Bendroji informacija apie programą
Programa parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-13
nutarimu Nr. 167 patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano V
prioritetą, kuriuo numatoma efektyvesnio užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą tuo
pačiu ir informacijos apie kultūros paveldą sklaidą, siekiama didesnio Lietuvos indėlio ir
matomumo tarptautinėse ir regioninėse organizacijose. Bus vykdoma Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003-12-09 nutarimu Nr. 1568 patvirtinto Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo
plano įgyvendinimo priemonių plano 37 priemonė.
Programoje numatytas siekis plėsti ir stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą kultūros
paveldo apsaugos srityje, užmegzti ryšius su kitų valstybių paveldosauginėmis institucijomis ir
keistis patirtimi siekiant pagerinti kultūros paveldo apsaugą. Kultūros paveldo apsaugą visame
pasaulyje reglamentuoja įvairių paveldo priežiūra besirūpinančių institucijų ir organizacijų
tarptautiniai teisės aktai (konvencijos, chartijos, rekomendacijos, deklaracijos ir kt.). Norint
užtikrinti, kad į Lietuvos paveldosaugos praktiką ir teisinę sistemą būtų integruotos Europos
tarptautinių teisės aktų nuostatos bei sukurta teisinė kultūros ir gamtos paveldo apsaugos aplinka,
deranti Europos valstybei, užsienio politikos srityje turėtų būti stiprinamas Lietuvos Respublikos
bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis institucijomis bei organizacijomis
kultūros paveldo apsaugos srityje. Atsižvelgiant į Europos tarybos ir Europos Parlamento
pasiūlymą 2018 metus paskelbti Europos kultūros paveldo metais, Paveldo komisija dalyvaus
tarptautiniuose renginiuose šiems metams paminėti. Nuo 2017 metų II ketvirčio Paveldo komisija
yra Europos paveldo organizacijos „Europa Nostra“ narė ir įsipareigojo dalyvauti šios
organizacijos veikloje.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-12-09 nutarimu Nr. 1568 patvirtinto
„Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plano“ 37 punkte
numatyta, jog Valstybinė kultūros paveldo komisija, Kultūros ministerija ir Kultūros paveldo
departamentas turi organizuoti Lietuvos kultūrai svarbaus paveldo užsienyje tyrimą, paiešką ir
išsaugojimą ir prisidėti prie šių darbų. 2018-2020 metais Paveldo komisija tęs informacijos apie
Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, rinkimą. Surinktos informacijos pagrindu
bus vykdoma nauja priemonė – duomenų bazės sukūrimas, kuri prisidės prie edukacinių valstybės
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tikslų, kultūros paveldo sklaidos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, taip stiprindama Lietuvos tautinį
identitetą.
Programos vertinimas
Tarptautinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos principai įtvirtina
siekį išsaugoti paveldėtas bei Europos Sąjungos šalims bendrąsias ir kiekvienai valstybei
išskirtines kultūros vertybes. Siekiant efektyviau vykdyti kultūros paveldo apsaugą, Paveldo
komisija pristatys užsienio valstybių gerosios patirties pavyzdžius saugant kultūros paveldą,
paspartins Lietuvos Respublikos prisijungimą prie Barselonos chartijos ir aktualizuos Lietuvos
Respublikos prisijungimo prie ET Bendrosios konvencijos dėl kultūros paveldo vertės visuomenei
(Faro konvencija) svarbą.
Programos vykdymas: tęstinis
Programos vykdytojas: Valstybinė kultūros paveldo komisija
Programos koordinatorius: Teisinio koordinavimo skyriaus vedėjas Rimantas Bitinas
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2 lentelė. 2018–2020 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
(tūkst. Eur)

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

01
01-01

01-01-01

01-01-02

02
02-01

Patvirtinti 2017-ųjų metų Numatomi 2018-ųjų metų
Numatomi 2019-ųjų metų
Numatomi 2020-ųjų metų
asignavimai
asignavimai
asignavimai
asignavimai
iš jų
iš jų
iš jų
iš jų
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
Tikslo, uždavinio, priemonės
iš jų
pavadinimas
iš jų
iš jų
iš jų
iš viso
turtui iš viso
turtui iš viso
turtui
darbo turtui iš viso
darbo
darbo
darbo
įsigyti
įsigyti
įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
iš viso
iš viso
iš viso
užmoužmoužmokeskesčiui
kesčiui
kesčiui
čiui
Tikslas: plėsti tarptautinį
bendradarbiavimą
Uždavinys: tęsti
bendradarbiavimą su esamomis
ir užmegzti ryšius su naujomis
institucijomis ir
organizacijomis
Priemonė: atsižvelgiant į
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
Europos Tarybos ir Europos
Parlamento pasiūlymą 2018
metus paskelbti Europos
kultūros paveldo metais,
dalyvauti tarptautiniuose
renginiuose
Priemonė: Valstybinės
1,0
1,0
1,0
1,0
kultūros paveldo komisijos
leidinio „Vilniaus vaizdų kaita“
vertimas į anglų ir vokiečių
kalbas ir leidyba
Tikslas: užsienio valstybių
gerosios patirties
paveldosaugoje analizė
Uždavinys: keistis patirtimi su
užsienio valstybėmis ir
tarptautinėmis organizacijomis
kultūros paveldo apsaugos
srityje

Tarpinstitucinio veiklos
plano kodas,
Vyriausybės
prioriteto
kodas
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02-01-01 Priemonė: pristatyti Lietuvos
kultūros paveldo apsaugos
tendencijas tarptautiniuose
renginiuose
02-01-02 Priemonė: dalyvauti Europos
paveldo organizacijos „Europa
Nostra“ veikloje
02-01-03 Priemonė: dvišalis pasitarimas
su Latvijos Respublika (ar
kitomis ES valstybėmis) dėl
Faro konvencijos nuostatų
įgyvendinimo Latvijoje (ar
kitose valstybėse), susitikimas
ir pasikeitimas gerąja patirtimi
su Latvijos Rygos miesto
specialiojo paveldosaugos
plano iniciatoriais,
organizatoriais ir planuotojais
02-02 Uždavinys: gerinti Lietuvai
reikšmingo kultūros paveldo,
esančio užsienyje ir užsienio
valstybėms reikšmingo kultūros
paveldo, esančio Lietuvoje,
apsaugą
02-02-01 Priemonė: dvišaliai pasitarimai
su Lenkijos Respublika dėl
Lietuvai reikšmingų kapinių,
esančių Lenkijos teritorijoje,
išsaugojimo
02-02-02 Priemonė: informacijos apie
Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo, esančio užsienyje
rinkimas
02-02-03 Priemonė: surinktos
informacijos apie Lietuvai
reikšmingo kultūros paveldo,
esančio užsienyje,
skaitmeninimas ir duomenų
bazės sukūrimas

4,0

4,0

-

-

4,0

4,0

-

-

4,0

4,0

-

-

4,0

4,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,0

3,0

-

-

3,0

3,0

-

-

2,0

2,0

-

-

2,0

2,0

-

-

2,0

2,0

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

5,0

-

-

5,0

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,0

-

-

3,0

1,0

1,0

-

-
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1. Iš viso Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetas
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)

7,0

7,0

-

-

7,0

7,0

-

-

19,0

16,0

-

3,0

14,0

14,0

-

-

7,0

7,0

-

-

7,0

7,0

-

-

19,0

16,0

-

3,0

14,0

14,0

-

-

3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
kodas

R-02-01-01

R-02-01-01-01

P-02-01-01-02

P-02-02-01

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

1 tikslas – plėsti tarptautinį bendradarbiavimą
Tikslo vertinimo kriterijaus pavadinimas: valstybės institucijų, susijusių su kultūros paveldo
apsauga, žinomumo didinimas tarptautiniu mastu (proc.)
1 tikslo 1 uždavinio pavadinimas: tęsti bendradarbiavimą su esamomis ir užmegzti ryšius su
naujomis institucijomis
Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: atsižvelgiant į Europos Tarybos ir Europos Parlamento
pasiūlymą 2018 metus paskelbti Europos kultūros paveldo metais, dalyvauti tarptautiniuose
parengiamuosiuose renginiuose (vnt.)
Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: Valstybinės kultūros paveldo komisijos leidinio
„Vilniaus vaizdų kaita“ vertimas į anglų ir vokiečių kalbas ir leidyba (tiražas, vnt.)
2 tikslas – užsienio valstybių gerosios patirties panaudojimas Lietuvoje
Tikslo vertinimo kriterijaus pavadinimas: išvadų ir rekomendacijų skaičius (vnt.)
2 tikslo 1 uždavinio pavadinimas: keistis patirtimi su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis
organizacijomis kultūros paveldo apsaugos srityje

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

40

60

70

70

3

5

2

0

0

50

50

50

5

5

5

5
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P-02-02-01-01
R-02-02-01-02

P-02-02-02-01
R-02-02-02-02
P-02-02-02-03

Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: darbo grupių, apskritųjų stalų, konferencijų skaičius
(vnt.)
Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: dalyvavimo Europos paveldo organizacijos „Europa
Nostra“ renginiuose skaičius (vnt.)
2 tikslo 2 uždavinio pavadinimas: gerinti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje ir
užsienio valstybėms reikšmingo kultūros paveldo, esančio Lietuvoje, apsaugą
Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: iš važiuojamųjų posėdžių, rekomendacijų, priimtų
teisės aktų skaičius (vnt.)
Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: surinkti duomenys apie Lietuvai reikšmingą kultūros
paveldą, esantį užsienyje (kultūros vertybių skaičius vnt.)
Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: duomenų bazės apie Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo, esančio užsienyje, sukūrimas (vnt.)

5

7

7

7

1

2

2

2

4

4

4

4

1200

1500

1800

2000

0

1

1

1
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STRATEGINIS TIKSLAS (kodas – 03)
VISUOMENĖ: stiprinti visuomenės kultūrinę tapatybę ir skatinti aktyviai
dalyvauti išsaugant Lietuvos kultūros paveldą
Strateginis tikslas įtvirtina siekį aktualizuoti ir išsaugoti kultūros paveldo objektus
skatinant dialogą tarp paveldosaugos specialistų ir visuomenės.
Vertinimo
Efekto vertinimo kriterijaus
kriterijaus
pavadinimas
kodas
E-03-01
Kultūros paveldo
aktualizavimas (skaičiaus
pokytis procentine išraiška)

2017 metų

2018 metų

2019 metų

2020 metų

70

70

80

80

STRATEGINĮ TIKSLĄ (03) ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS IR AKTUALIZAVIMAS
(kodas – 03)
Bendroji informacija apie programą
Programa parengta siekiant pagal kompetenciją prisidėti prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017-03-13 nutarimu Nr. 167 patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos įgyvendinimo plano II ir III prioritetų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-1128 nutarimu Nr. 1482 patvirtintos 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos
įgyvendinimo.
Programa siekiama skatinti visuomenę įsitraukti į kultūros paveldo pažinimą ir
puoselėjimą. Kultūros paveldas yra vietos, regionų, nacionalinės tapatybės pagrindas. Paveldo
išsaugojimas ir apsauga, taip pat socialinės tapatybės vietos ir regionų lygmeniu stiprinimas yra
svarbiausi tvarumo veiksniai, kurie padės išsaugoti ateities kartoms kultūros vertybes ir tradicinių
ypatumų bei žinių ilgaamžiškumą. Kultūros paveldas padeda sukurti įvairias materialines vertybes,
visų pirma skatina tvarų, kokybišką ir atsakingą kultūrinį turizmą, kuris turi būti plėtojamas
panaudojant materialųjį ir nematerialųjį paveldą. Tačiau paveldo vaidmuo vis dar nepakankamai
įvertintas. Paveldosaugos specialistų ir visuomenės bendradarbiavimas bei bendras problemų
nagrinėjimas prisidės prie kultūros paveldo išsaugojimo bei įveiklinimo.
2018 metai – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo metai. Šio minėjimo
renginiuose dalyvausianti Paveldo komisija prisidės prie kultūros paveldo aktualizavimo, ypač
akcentuojant savivaldybių ir vietos bendruomenių vaidmenį išlaikant ir stiprinant kultūrinę
tapatybę.
Europos Taryba ir Europos Parlamentas nutarė 2018 metus paskelbti Europos
paveldo metais. Šios iniciatyvos tikslas – didinti informuotumą apie Europos istoriją ir vertybes ir
stiprinti europinės tapatybės jausmą. Tuo pat metu yra atkreipiamas dėmesys ne tik į mūsų kultūros
paveldo teikiamas galimybes, bet ir į kultūros paveldo sektoriaus patiriamus sunkumus, įskaitant
perėjimo prie skaitmeninių technologijų poveikį, aplinkos ir fizinį spaudimą paveldo vietovėms ir
neteisėtą prekybą kultūros objektais. Paveldo komisija šia institucijos programa prisidės prie
Europos Tarybos ir Europos Parlamento iniciatyvos aktualizuodama Lietuvos modernizmo ir
postmodernizmo architektūrą – kartu su partneriais rengs konferenciją, skirtą Europos modernizmo
ir postmodernizmo architektūrai, dalyvaus Europos kultūros paveldo metų renginiuose.
Kultūros paveldo objektai turi būti prieinami visuomenei, skatinama pažinti su jai
susijusią aplinką, todėl Paveldo komisija pritaikys valdomas patalpas (rūsius) kultūrinei ir
edukacinei veiklai taip prisidėdama prie kultūros paveldo aktualizavimo ir kultūros saviraiškos
skatinimo.
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Programos vertinimas
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015-12-18 įsakymu Nr. ĮV-863 pakeista
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016–2020 metų programa, kurioje numatyta pagerinti
sąlygas visuomenei dalyvauti kultūros paveldo apsaugos viešojo valdymo procesuose: parengti ir
įgyvendinti tarpinstitucinius sklaidos projektus, populiarinančius Lietuvos kultūros paveldą,
įtraukiant vietos bendruomenes prisidėti pritaikant kultūros paveldo objektus visuomenės
reikmėms.
Programos vykdymas: tęstinis
Programos vykdytojas: Valstybinė kultūros paveldo komisija
Programos koordinatorius: Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Viktorija
Gadeikienė
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2 lentelė. 2018-2020 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
(tūkst. Eur)

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

01
01-01
01-01-01

02
02-01

02-01-01

02-02

02-02-01

Patvirtinti 2017-ųjų metų Numatomi 2018-ųjų metų
Numatomi 2019-ųjų metų
Numatomi 2020-ųjų metų
asignavimai
asignavimai
asignavimai
asignavimai
iš jų
iš jų
iš jų
iš jų
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
Tikslo, uždavinio, priemonės
iš jų
pavadinimas
iš jų
iš jų
iš jų
iš viso
turtui iš viso
turtui iš viso
turtui
darbo turtui iš viso
darbo
darbo
darbo
įsigyti
įsigyti
įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
iš viso
iš viso
iš viso
užmoužmoužmokeskesčiui
kesčiui
kesčiui
čiui
Tikslas: aktualizuoti Lietuvos
piliakalnių svarbą
Uždavinys: teikti siūlymus dėl
piliakalnių apsaugos
Priemonė: Lietuvos
0,3
0,3
Respublikos valstybingumui
galimai reikšmingiausių
piliakalnių apžiūrėjimas
Tikslas: aktualizuoti kultūros
paveldo vaidmenį stiprinant
visuomenės kultūrinę tapatybę
Uždavinys: aktualizuoti
Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio minėjimą
savivaldybių teritorijose
Priemonė: susitikimas su
0,4
0,4
0,7
0,7
1,0
1,0
1,0
1,0
savivaldybėmis dėl vietos
bendruomenių vaidmens minint
Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmetį
Uždavinys: skatinti kultūros
paveldo pritaikymą vietos
bendruomenių kultūriniams,
socialiniams ir ekonominiams
poreikiams
Priemonė: apskritųjų stalų
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
rengimas su vietos
benduomenėmis

Tarpinstitucinio veiklos
plano kodas,
Vyriausybės
prioriteto
kodas
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02-02-02 Priemonė: Paveldo komisijos
valdomų patalpų (rūsių)
pritaikymas kultūrinei ir
edukacinei veiklai.
03
Tikslas: skatinti dialogą tarp
paveldosaugos srities
specialistų ir visuomenės
03-01 Uždavinys: aktualizuoti
Europos kultūros paveldo
metus
03-01-01 Priemonė: dalyvauti Europos
kultūros paveldo metų
renginiuose
01-01-02 Priemonė: su partneriais rengti
konferenciją, skirtą Europos
modernizmo ir
postmodernizmo architektūrai
1. Iš viso Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetas
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)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

-

-

1,0

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,0

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

5,0

-

-

-

-

-

1,0

1,0

-

-

1,0

1,0

-

-

-

10,5

10,5

-

-

2,5

2,5

-

1,0

1,0

-

-

1,0

1,0

-

-

-

10,5

10,5

-

-

2,5

2,5

-
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3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
kodas

P-03-01-01
P-03-01-01-01

R-03-02-01

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

1 tikslas – aktualizuoti Lietuvos piliakalnių išsaugojimo svarbą
Tikslo vertinimo kriterijaus pavadinimas: priimtų teisės aktų dėl piliakalnių apsaugos skaičius (vnt.)
1 tikslo 1 uždavinys: įvertinti piliakalnių apsaugos situaciją
Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: parengtų pažymų ir rekomendacijų skaičius (vnt.)
2 tikslas – aktualizuoti kultūros paveldo vaidmenį stiprinant visuomenės kultūrinę tapatybę
2 tikslo vertinimo kriterijaus pavadinimas: priimtų teisės aktų skaičius (vnt.)

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

1

0

0

0

2

0

0

0

0

1

1

1

0

5

5

0

0

60

60

60

0

3

5

5

0

3

5

5

0

2

1

0

0

1

1

0

2 tikslo 1 uždavinys: aktualizuoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimą savivaldybių
teritorijose
P-03-02-01-01

R-03-02-02-01
R-03-02-02-02
P-03-03-01

P-03-03-01-01
P-03-03-01-02

Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: dalyvavimas renginiuose, pažymų ir rekomendacijų
skaičius (vnt.)
2 tikslo 2 uždavinys: skatinti kultūros paveldo pritaikymą vietos bendruomenių kultūriniams,
socialiniams ir ekonominiams poreikiams
Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: kultūros paveldo aktualizavimas pritaikant vietos
bendruomenių poreikiams (proc.)
Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: vyksiančių renginių skaičius (vnt.)
3 tikslas – skatinti dialogą tarp paveldosaugos srities specialistų ir visuomenės
Tikslo vertinimo kriterijaus pavadinimas: susitikimų su paveldosaugos specialistais ir visuomene,
rekomendacijų, priimtų teisės aktų skaičius (vnt.)
3 tikslo 1 uždavinys: aktualizuoti Europos kultūros paveldo metus
Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: dalyvavimas Europos kultūros paveldo metų
renginiuose skaičius (vnt.)
Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: su partneriais suorganizuota konferencija, viešinimas
(vnt.)
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STRATEGINIS TIKSLAS (kodas – 04)
NAUJAS POŽIŪRIS: skatinti inovacijų plėtrą paveldosaugoje
Strateginis tikslas įtvirtina siekį aktualizuoti inovacijų plėtros paveldosaugoje svarbą
ir sukurti informacinių ir ryšių technologijų produktus, skatinančius įvairias tikslines grupes
domėtis Lietuvos kultūros paveldu.
Vertinimo
Efekto vertinimo kriterijaus
kriterijaus
pavadinimas
kodas
E-04-01
Suskaitmeninto kultūros paveldo
sklaidos didinimas (vnt.)
E-04-02
Mobiliosios programėlės sukūrimas
(vnt.)
E-04-03
Paveldo komisijos veiklos viešinimo
efektyvumo didinimas, skelbiant
informacinius pranešimus (vnt.)
E-04-04
Paveldo komisijos internetinės
svetainės atitikimo Bendriesiems
reikalavimams didinimas (proc.)
E-04-05
Paveldo komisijos internetinės
svetainės lietuvių ir anglų k.
sukūrimas ir pritaikymas
neįgaliesiems (vnt.)

2017 metų

2018 metų

2019 metų

2020 metų

100

150

150

150

0

1

1

1

160

180

180

180

100

100

100

100

1

1

0

0

STRATEGINĮ TIKSLĄ (04) ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
INOVACIJŲ PLĖTRA PAVELDOSAUGOJE (kodas - 04)
Bendroji informacija apie programą
Programa parengta siekiant pagal kompetenciją prisidėti prie Lietuvos Respublikos
Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 patvirtintos Lietuvos pažangos strategijos
„Lietuva 2030“ bei Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos
Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo, siekiant plėsti ir atgaivinti Lietuvos
gyventojų istorinę ir kultūrinę atmintį – šiuolaikinėmis priemonėmis aktualizuoti kultūros paveldą
ir padaryti jį prieinamą. Daugiausia dėmesio reikėtų skirti kultūros paveldo išsaugojimui,
skaitmeninimui, įvairių interaktyvių šiuolaikiškų paveldo įdabartinimo sprendimų diegimui.
Lietuvoje per mažai dėmesio skiriama suskaitmenintos medžiagos naudojimui.
Paveldo komisija plėtos informacinių ir ryšių technologijų produktus skaitmeninėje erdvėje, kas
prisidės prie prieigos prie kultūros ir žinių skaitmeninėje erdvėje gerinimo ir šalies kultūros
paveldo turtingumo ir įvairovės sklaidos.
Programos vertinimas
Lietuvos kultūros paveldas būtų plačiau naudojamas visuomenei naudingais tikslais,
jei būtų sukurtos naujos elektroninės paslaugos ir būtų siekiama, kad suskaitmeninta kultūrinė
medžiaga taptų neatsiejama kultūros paveldo aktualizavimo priemone, prieinama visoms
socialinėms, taip pat neįgaliųjų, grupėms.
Programos vykdymas: tęstinis
Programos vykdytojas: Valstybinė kultūros paveldo komisija
Programos koordinatorius: Administracinio skyriaus vedėja Anželika Vėžienė

2 lentelė. 2018–2020 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
(tūkst. Eur)

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

01
01-01

01-01-01
02
02-01

02-01-01

Patvirtinti 2017-ųjų metų Numatomi 2018-ųjų metų
Numatomi 2019-ųjų metų
Numatomi 2020-ųjų metų
asignavimai
asignavimai
asignavimai
asignavimai
iš jų
iš jų
iš jų
iš jų
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
Tikslo, uždavinio, priemonės
iš jų
pavadinimas
iš jų
iš jų
iš jų
iš viso
turtui iš viso
turtui iš viso
turtui
darbo turtui iš viso
darbo
darbo
darbo
įsigyti
įsigyti
įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
iš viso
iš viso
iš viso
užmoužmoužmokeskesčiui
kesčiui
kesčiui
čiui
Tikslas: aktualizuoti Lietuvos
kultūros paveldą jį
skaitmeninant
Uždavinys: sukurti ir plėtoti
informacinių ir ryšių
technologijų produktus, skirtus
tikslinėms visuomenės grupėms
Priemonė: internetinės prieigos 4,0
4,0- 7,0
7,0 5,0
5,0
9,0
9,0
prie suskaitmenintos medžiagos
sukūrimas ir palaikymas
Tikslas: didinti informacijos
apie kultūros paveldą ir jo
apsaugą prieinamumą
Uždavinys: Valstybinės
kultūros paveldo komisijos
veiklos internetinėje erdvėje
pristatymas visuomenei
Priemonė: sukurti ir plėtoti
6,06,0
3,0
3,0 5,0
5,0
1,0
1,0
Paveldo komisijos atskirą
internetinį puslapį (taip pat
užsienio kalbomis)
1. Iš viso Lietuvos Respublikos 10,0
10,0 10,0
10,0 10,0
10,0
10,0
10,0
valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos
lėšos

Tarpinstitucinio veiklos
plano kodas,
Vyriausybės
prioriteto
kodas
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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)

10,0

-

-

10,0

10,0

-

-

10,0 10,0

-

-

10,0

10,0

-

-

10,0

3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

2017 m

2018m.

2019m.

2020 m.

100

150

150

150

0

1

1

1

1 tikslas – aktualizuoti Lietuvos kultūros paveldą jį skaitmeninant
R-04-01-01

Tikslo vertinimo kriterijaus pavadinimas: suskaitmeninto kultūros paveldo sklaidos didinimas

(vnt.)
1 tikslo 1 uždavinys: sukurti ir plėtoti informacinių ir ryšių technologijų produktus, skirtus
tikslinėms visuomenės grupėms
P-04-01-01-01

Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: mobiliosios programėlės sukūrimas (vnt.)
2 tikslas – didinti informacijos apie kultūros paveldą ir jo apsaugą prieinamumą

R-04-02-01

2 tikslo vertinimo kriterijaus pavadinimas: Paveldo komisijos veiklos viešinimo efektyvumo

160

180

180

180

R-04-02-02

didinimas, skelbiant informacinius pranešimus (vnt.)
2 tikslo vertinimo kriterijaus pavadinimas: Paveldo komisijos internetinės svetainės atitikimo
Bendriesiems reikalavimams didinimas (proc.)

100

100

100

100

1

1

1

1

2 tikslo 1 uždavinys: Paveldo komisijos veiklos internetinėje erdvėje pristatymas visuomenei
P-04-02-02-01

Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: Paveldo komisijos internetinės svetainės lietuvių

ir anglų k. sukūrimas ir pritaikymas neįgaliesiems (vnt.)
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4 lentelė. 2018 metų pareigybių skaičius pagal institucijas / įstaigas ir pareigybių grupes

Eil.
Institucijos / įstaigos pavadinimas
Nr.

Pareigybių skaičius
specialistai / pareigūnai,
kitų padalinių vadovai
neturintys pavaldžių
ir pavaduotojai
asmenų, ir kiti
iš jų valstybės
iš jų valstybės
iš viso
iš viso
tarnautojai
tarnautojai
4
4
9,5
8

institucijos / įstaigos
vadovai ir pavaduotojai

Valstybinė kultūros paveldo
komisija
Kiti biudžeto lėšas gaunantys
subjektai* (Komisijos nariai)
Iš viso pareigybių
Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui

iš viso

14,5

12

179,0 tūkst. Eur

1

iš jų valstybės
tarnautojai
-

-

-

-

-

11

-

11

-

5,0 tūkst. Eur

1
-

-

4
-

4
-

20,5
-

8
-

25,5
-

12
-

184,0 tūkst. Eur
184,0 tūkst. Eur

iš viso
1.

Išlaidos darbo
užmokesčiui

iš jų valstybės
tarnautojai

5 lentelė. 2018-2020 metų investicijų projektai ir asignavimai
(tūkst. litų)
Įgyvendinimo
terminai

Priemonės Investicijų projekto
kodas
pavadinimas

pradžia pabaiga

01-01-01 Mobiliųjų
2017
programėlių,
reikalingų
suskaitmeninto
kultūros paveldo
sklaidai,
sukūrimas
02-01-01 Internetinės
2017

2018-aisiais metais

Bendra
vertė

2021

30,0

2020

15,0

2019-aisiais metais

iš jų
Planuoja
ma
Panaudot
panaudoti
Lietuvos
a lėšų iki
Europos
Respublikos
2016-ųjų
Sąjungos ir
2017įstaigų
valstybės
metų
kita
aisiais
biudžeto lėšų pajamų tarptautinė
metais
įmokos
poreikis
finansinė
parama

–

4,0

7,0

6,0

3,0

2020-aisiais metais

iš jų
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšų
poreikis

įstaigų
pajamų
įmokos

iš jų

Europos
Sąjungos ir
kita
tarptautinė
finansinė
parama

5,0

–

–

5,0

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšų
poreikis

įstaigų
pajamų
įmokos

Europos
Sąjungos ir
kita
tarptautinė
finansinė
parama

–

–

9,0

–

–

1,0
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svetainės
sukūrimas
Iš viso investicijų
projektams

2017

2021

45,0

–

10,0

10,0

–

–

10,0

–

–

10,0

–

–

Šioje lentelėje nurodomi investiciniai projektai, kurie įtraukiami į Valstybės investicijų programą.

6 lentelė. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimas per strateginį veiklos planą 2018-aisiais metais

Nr.

Vyriausybės programa
Nuostatos pavadinimas

Strateginis veiklos planas
Uždavinio / priemonės pavadinimas

Kodas
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Valstybinės kultūros paveldo komisijos
strateginio veiklos plano
1 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
______
_2018_metai______________________
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Asignavimų valdytojas: Valstybinė kultūros paveldo komisija
Strateginis tikslas: nustatyti paveldosaugos prioritetus nacionaliniu mastu
Programa: Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas
1 tikslas: nustatyti paveldosaugos prioritetus nacionaliniu mastu
Uždavinys: formuoti integralią su kitomis valstybės ūkio valdymo sritimis kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją,
siekti Lietuvoje esančių, į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų kultūros paveldo objektų apsaugos gerinimo, analizuoti ir
vertinti informaciją apie kultūros paveldo būklę ir apsaugos tendencijas
Vyriausybės veiklos prioritetas

Kodas
07.900.0007
01
01
01
01-01

LR Vyriausybės programos
įgyvendinimo plano II prioritetas
E-01-01

Vertinimo kriterijus: Valstybinės kultūros paveldo komisijos priimtų teisės aktų ir pateiktų rekomendacijų įvykdymas
1. Apibrėžimas
Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių ekspertinių pasiūlymų teikimas
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Ne
3. Pasirinkimo pagrindimas
Kriterijus leidžia objektyviai įvertinti Valstybinės kultūros paveldo komisijos veiklą
4. Skaičiavimo metodas
Valstybinės kultūros paveldo komisijos įgyvendintų 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 2012 metais (už 2009–2011 metus)
7. Skaičiavimo reguliarumas
Treji metai
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
Valstybinės kultūros paveldo komisijos Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Viktorija
kontaktinis asmuo
Gadeikienė
9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą
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Valstybinės kultūros paveldo komisijos
strateginio veiklos plano
2 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
______
_2018_metai______________________
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Asignavimų valdytojas: Valstybinė kultūros paveldo komisija
Strateginis tikslas: stiprinti Lietuvos Respublikos bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis
kultūros paveldo apsaugos srityje
Programa: Glaudesnė sąveika su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis kultūros paveldo apsaugos srityje
1 tikslas: plėsti tarptautinį bendradarbiavimą
Uždavinys: tęsti bendradarbiavimą su esamomis ir užmegzti ryšius su naujomis institucijomis ir organizacijomis
2 tikslas: užsienio valstybių gerosios patirties paveldosaugoje analizė
Uždavinys: keistis patirtimi su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis kultūros paveldo apsaugos srityje
Uždavinys: gerinti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje ir užsienio valstybėms reikšmingo kultūros
paveldo, esančio Lietuvoje, apsaugą
Vyriausybės veiklos prioritetas

Kodas
07.900.0007
02
02
01
01-01
02
02-01
02-02

LR Vyriausybės programos
įgyvendinimo plano V prioritetas
Vertinimo kriterijus: Lietuvos kultūros paveldo apsaugos stiprinimas panaudojant užsienio valstybių gerąją patirtį
E-02-01
1. Apibrėžimas
Valstybinės kultūros paveldo komisijos ekspertinių pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų keitimo skaičius
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Ne
3. Pasirinkimo pagrindimas
Kriterijus leidžia objektyviai įvertinti Valstybinės kultūros paveldo komisijos veiklą
4. Skaičiavimo metodas
Valstybinės kultūros paveldo komisijos įgyvendintų 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 2012 metais (už 2009-2011 metus)
7. Skaičiavimo reguliarumas
Ketveri metai
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
Valstybinės kultūros paveldo komisijos Teisinio koordinavimo skyriaus vedėjas Rimantas Bitinas
kontaktinis asmuo
9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą
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Valstybinės kultūros paveldo komisijos
strateginio veiklos plano
3 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
______
_2018_metai______________________
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Asignavimų valdytojas: Valstybinė kultūros paveldo komisija
Strateginis tikslas: stiprinti visuomenės kultūrinę tapatybę ir skatinti aktyviai dalyvauti išsaugant Lietuvos kultūros paveldą
Programa: Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas ir aktualizavimas
1 tikslas: aktualizuoti Lietuvos piliakalnių išsaugojimo svarbą
Uždavinys: teikti siūlymus dėl piliakalnių apsaugos
2 tikslas: aktualizuoti kultūros paveldo vaidmenį stiprinant visuomenės kultūrinę tapatybę
Uždavinys: aktualizuoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimą savivaldybių teritorijose
Uždavinys: skatinti kultūros paveldo pritaikymą vietos bendruomenių kultūriniams, socialiniams ir ekonominiams
poreikiams
Vyriausybės veiklos prioritetas

Kodas
07.900.0007
03
03
01
01-01
02
02-01
02-02

LR Vyriausybės programos
įgyvendinimo plano II ir III prioritetai
Vertinimo kriterijus: Kultūros paveldo aktualizavimas tarp visuomenės ir paveldosaugos specialistų
E-03-03
1. Apibrėžimas
Valstybinės kultūros paveldo komisijos ekspertinių pasiūlymų dėl Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimo skaičius
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 įgyvendintų 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 2012 metais (už 2009–2011 metus)
7. Skaičiavimo reguliarumas
Dveji metai
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
Valstybinės kultūros paveldo komisijos Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Viktorija
kontaktinis asmuo
Gadeikienė
9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą
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Valstybinės kultūros paveldo komisijos
strateginio veiklos plano
4 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
______
_2018_metai______________________
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Kodas
Asignavimų valdytojas: Valstybinė kultūros paveldo komisija
07.900.0007
Strateginis tikslas: skatinti inovacijų plėtrą paveldosaugoje
04
Programa: Inovacijų plėtra paveldosaugoje
04
1 tikslas: aktualizuoti Lietuvos kultūros paveldą jį skaitmeninant
01
Uždavinys: sukurti ir plėtoti informacinių ir ryšių technologijų produktus, skirtus tikslinėms visuomenės grupėms
01-01
2 tikslas: didinti informacijos apie kultūros paveldą ir jos apsaugą prieinamumą
02
Uždavinys: Paveldo komisijos veiklos internetinėje erdvėje pristatymas visuomenei
02-01
Vyriausybės veiklos prioritetas
–
Vertinimo kriterijus: Suskaitmeninto kultūros paveldo sklaidos didinimas
E-04-04-01
Vertinimo kriterijus: Mobiliosios programėlės sukūrimas
E-04-04-02
Vertinimo kriterijus: Paveldo komisijos veiklos viešinimo efektyvumo didinimas, skelbiant informacinius pranešimus
E-04-04-03
Vertinimo kriterijus: Paveldo komisijos internetinės svetainės atitikimo Bendriesiems reikalavimams didinimas
E-04-04-04
Vertinimo kriterijus: Paveldo komisijos internetinės svetainės lietuvių ir anglų k. sukūrimas ir pritaikymas neįgaliesiems
E-04-04-05
1. Apibrėžimas
Mobiliosios programėlės ir valstybinės kultūros paveldo komisijos internetinės svetainės su dokumentų
valdymo funkcija sukūrimas
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Ne
3. Pasirinkimo pagrindimas
Kriterijus leidžia objektyviai įvertinti Valstybinės kultūros paveldo komisijos veiklą
4. Skaičiavimo metodas
Valstybinės kultūros paveldo komisijos įgyvendintų 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 2012 metais (už 2009–2011 metus)
7. Skaičiavimo reguliarumas
Ketveri metai
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis asmuo Valstybinės kultūros paveldo komisijos Administracinio skyriaus vedėja Anželika Vėžienė
9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą
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