
 1

                                                                                                                                       Regionų kultūros plėtros 2011–2020 metų programos priedas 
 
 

REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2011-2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  
PRIEMONIŲ PLANAS 2012 –2014 METAMS 

 
 
Eil. 
Nr. 
 
 

 
Uždaviniai 

 
Priemonės 

 
Atsakingi vykdytojai 

 
Vykdymo 
terminas 

Preliminarus lėšų poreikis 
tūkst.Lt. 

2012 
m. 

2013 m. 2014 m. 

 1 tikslas – Gerinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę, prieinamumą regionuose, didinti jų patrauklumą vietos gyventojams, 
atvykstantiems svečiams ir turistams. 

 
1.  Gerinti kultūros tinklų 

(išteklių) išsidėstymą pagal 
aiškiai apibrėžtus kiekybinius 
ir kokybinius kriterijus 
regionuose, jų valdymo 
kokybę ir prieinamumą 
regionuose 
 

1.1. Atlikti bandomuosius  
kultūros ir kūrybinių paslaugų 
savivaldybėse tyrimus, įvertinant  
viešojo ir verslo sektorių kultūros 
paslaugų teikėjus ir parengti 
rekomendacijas  

Kultūros ministerija, 
savivaldybės 

2012 m.; 2013 
m. 

100 100 – 

  1.2. Sukurti ir įgyvendinti viešojo 
sektoriaus kultūros įstaigų  
modernizavimo ir renovavimo 
programą    
 

Kultūros ministerija 2012 m. 31 917 38 193 34 895 

  1.3. Parengti rekomendacijas 
naujoviškos kultūros įstaigos 
pastato ir vidaus erdvių 
modernizavimui ir organizuoti jų 
pristatymus regionuose 
 
 

Kultūros ministerija 2013 m.  50 50 
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2. Išsaugoti ir aktualizuoti 
regionų kultūros paveldą 
stiprinant vietos kultūrinę 
savastį ir skatinant kultūrinį 
turizmą   
 

2.1. Plėtoti ir kurti viešai 
prieinamus regionų skaitmeninius 
kultūros ir vietos informacijos 
telkinius (vartus, portalus ir pan.) 
skatinant viešojo ir verslo 
sektorių bendradarbiavimą   
 

Kultūros ministerija, 
savivaldybės 

2012–2014 m. 100 100 100 

  2.2. Rengti ir dalyvauti 
įgyvendinant nacionalines ir 
tarptautines Kultūros kelių 
programas 

Kultūros ministerija,   
Kultūros paveldo 
departamentas, 
Ūkio ministerija 
 

2012–2014 m. 500 500 500 

3. Užtikrinti efektyvų kultūros 
įstaigų valdymą, tobulinant 
kultūros srities teisinį 
reguliavimą ir finansavimo 
viešojo ir privataus sektorių 
lėšomis sąlygas  

 3.1. Sudaryti tarpinstitucinę  
tarybą regionų kultūros plėtrai 
koordinuoti    
 

 Kultūros ministerija  2013 m. –  –  – 

  3.2. Parengti regionų kultūros ir 
meno tarybų nuostatus ir įsteigti 
tarybas  

Kultūros ministerija 2012 m. – – – 

  3.3. Organizuoti mokymus 
kultūros įstaigų ir organizacijų 
vadovams bei specialistams apie 
privataus sektoriaus lėšų 
pritraukimo galimybes 

Kultūros ministerija, 
savivaldybės 

2013 -2014 m. – 60 60 

  3.4. Valstybės ir savivaldybių 
sutarčių pagrindu įgyvendinti  
regionų kultūros plėtros 
programas  

Kultūros ministerija, 
savivaldybės 

2013 m. – 1000 2000 

  3.5. Nustatyti viešojo sektoriaus 
kultūros įstaigų veiklos vertinimo 
kokybinius kriterijus. 
 

Kultūros ministerija 2012 m.  20 20 20 
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4. Sukurti veiksmingą kultūros 
specialistų tęstinio mokymo ir 
atestavimo sistemą 

4.1. Sukurti ir patvirtinti viešųjų 
bibliotekų specialistų pagrindinių 
kompetencijų ir tęstinio mokymo 
programų rengimo tvarkos aprašą 
 
 

Kultūros ministerija 
 

2012 m.           – – – 

  4.2. Rengti ir vykdyti viešųjų 
bibliotekų specialistų mokymus 
pagal sukurtas ir (ar) pritaikytas 
tęstinio mokymo programas 

Lietuvos nacionalinė 
Martyno Mažvydo 
biblioteka, apskričių 
viešosios bibliotekos 
 

2012–2014 m. 600 740 740 

  4.3. Sukurti kultūros darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimo modelį 
ir parengti naujas kvalifikacijos 
tobulinimo programas, susietas su 
kultūros specialistų gebėjimų, 
vadybos, edukacinės veiklos ir 
inovatyvių technologijų, 
kompetencijų ugdymu, jų 
įdiegimu praktikoje ir plėtra 
 

Kultūros ministerija 2012 m. 40 – – 

  4.4. Išanalizuoti kultūros 
specialistų atestacijos būklę ir, 
reikalui esant, pakeisti teisės 
aktus, reglamentuojančius 
atestaciją 
 

Kultūros ministerija, 
savivaldybės 

2012 m. – – – 

  4.5. Parengti ir įgyvendinti naujų 
lyderių ugdymo kultūros 
sektoriuje programą 

Kultūros ministerija 2013 m. – 20 50 

 2 tikslas. Skatinti regionines kultūros iniciatyvas ir kūrybinę raišką, didinant socialinį ir kultūrinį kapitalą regionuose, plėtojant 
bendruomeniškumą, pilietiškumą bei socialinę sanglaudą. 
  

1. Sudaryti regionuose vienodas 1.1 Parengti jaunų kultūros Kultūros ministerija, 2012 m. – 120 170 
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sąlygas žmogui ir įvairioms 
visuomenės grupėms 
dalyvauti kultūrinėje veikloje, 
ugdyti kultūrinį ir socialinį 
kapitalą, plėtojant kultūrinės 
savasties gyvybingumą, 
kultūros formų naujumą ir 
įvairovę 
 

specialistų rezidencijos 
finansavimo tvarką 

Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija, 
savivaldybės 

  1.2. Kaupti informaciją apie 
inovacijas (technologines, 
metodikos, valdymo ir kt.) 
kultūros institucijose  ir 
rekomenduoti jas pritaikyti kitose 
viešojo sektoriaus kultūros 
įstaigose 
 

Kultūros ministerija, 
savivaldybės 

2013–2014 m. – 100 100 

  1.3. Sukurti tarpbibliotekinio 
skolinimo paslaugų 
kompensavimo viešosioms 
bibliotekoms tvarką  

Kultūros ministerija, 
Švietimo ir mokslo 
ministerija, Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija 

2013–2014 m. – 100 100 

  1.4. Sukurti rekomendacijas ir 
finansuoti viešojo sektoriaus 
kultūros įstaigų interneto 
svetainių pritaikymą 
neįgaliesiems, kitakalbiams 
vartotojams ir mobiliems 
įrenginiams 
 

Kultūros ministerija, 
savivaldybės 

2013–2014 m. – 100 100 

  1.5. Finansuoti kultūrinę ir 
socialinę atskirtį mažinančius 
projektus  

Kultūros ministerija 2012–2014 m. 1000 1000 1000 

  1.6. Organizuoti mokymus, kaip Kultūros ministerija,  2013–2014 m. – 20 20 
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vystyti savanorystę kultūros 
srityje, įtraukiant jaunimą, 
bedarbius, vyresnio amžiaus 
asmenis ir kitas socialines grupes 
į kultūrinę veiklą  

savivaldybės 

  1.7. Finansuoti bendrus tautinių 
bendrijų nevyriausybinių 
organizacijų ir regionų kultūros 
įstaigų projektus, skatinančius 
kultūrinę integraciją ir abipusį 
pažinimą  

Kultūros ministerija  
 

2012–2014 m. 500 500 500 

  1.8. Išanalizuoti e. knygų ir kitų 
kūrinių prieigos elektroninėmis 
priemonėmis galimybes regionų 
gyventojams  

Kultūros ministerija 2012 m. 10 – – 

  1.9. Sukurti ir įgyvendinti 
kultūros įstaigose gyventojų 
mokymosi visą gyvenimą 
programas, susijusias su 
informacinio, technologinio ir 
medijų raštingumo ugdymu, 
skaitmenine ir socialine bedarbių, 
neįgaliųjų ar kitaip atskirtųjų 
integracija, skatinančias 
partnerystę su kitomis 
suinteresuotomis institucijomis  
 
 

Kultūros ministerija, 
Švietimo ir mokslo 
ministerija, Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija, 
savivaldybės 

2012–2014 m. 100 100 100 

2. Plėtoti kultūros renginių ir 
programų mobilumą į 
regionus ir tarp regionų, 
atsižvelgiant į regionų 
ypatumus ir skatinant naudoti 
tradicines ir netradicines 

2.1. Valstybės ir savivaldybių 
sutarčių pagrindu finansuoti 
kultūrinės veiklos, skatinančios 
profesionalaus meno sklaidą 
regionuose, projektus  

Kultūros ministerija,  
savivaldybės 

2013–2014 m. – 600 600 
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erdves 
 

  2.2. Remti valstybinės kalbos 
puoselėjimo ir skaitymo 
skatinimo programos iniciatyvas 
regionuose 

Kultūros ministerija 
 

2012–2014 m. 500 500 500 

  2.3. Išanalizuoti nuolat 
vykstančių tęstinių kultūros 
renginių sklaidos ir finansavimo 
iš valstybės biudžeto rezultatus ir 
parengti renginių – švyturių – 
išsidėstymo regionuose žemėlapį  

Kultūros ministerija,  
savivaldybės 

2013–2014 m. – – – 

 3 tikslas. Skatinti tarptautinį, tarpregioninį, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sudarant sąlygas panaudoti kultūros procesus šalies 
ekonominei ir socialinei pažangai. 

1. Sudaryti sąlygas kultūros 
srityje veikiančių asmenų 
tarptautiniam ir 
tarpregioniniam mobilumui, 
stiprinti Lietuvos regionuose 
veikiančių kultūros operatorių 
ir lietuvių bendruomenių 
užsienyje sąveiką  
 

1.1. Atlikti menininkų mainų 
rezidencijų infrastruktūros 
galimybių studiją ir įgyvendinti 
rezidencinių mainų regionuose 
infrastruktūros pritaikymo 
programą  
 

Kultūros ministerija,  
savivaldybės 

2012 m. 50 1000 1000 

   1.2. Sukurti ir įgyvendinti 
bandomąjį projektą „Menas – 
žmogaus gerovei“, jo pagrindu 
apibendrinti patirtį ir parengti 
metodines rekomendacijas 
 

Kultūros ministerija,  
Švietimo ir mokslo 
ministerija, Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija, Sveikatos 
apsaugos ministerija, 
savivaldybės 

 2013 m. – 100 150 

  1.3. Finansuoti regionų kultūros 
įstaigų, meno kūrėjų ir lietuvių 
bendruomenių užsienyje bendrus 

 Kultūros ministerija  2013–2014 m. – 400 400 
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projektus  
 

  1.4. Remti inovatyvius 
tarpdisciplininius , interaktyvius, 
eksperimentinius meno projektus, 
skatinančius vietinį turizmą ir 
motyvuojančius įvairaus amžiaus 
žmones, vietos ir regionų kultūrą  
 

Kultūros ministerija, 
savivaldybės 

2012–2014 m. 100 150 200 

  1.5. Bendrafinansuoti regiono 
tarptautinius ir regioninės plėtros 
projektus ir veiklas, kuriuos iš 
dalies finansuoja Europos 
programos ar kiti rėmėjai 
 

Kultūros ministerija 2012–2014 m. – 500 500 

2. Skatinti regionų vietos 
kultūros plėtros, kultūrinio 
turizmo, švietimo, socialinių 
paslaugų integruotą teikimą,  
efektyviai išnaudojant vietos 
infrastruktūrą 
 

 2.1. Finansuoti tarptautinio ir 
tarpregioninio mobilumo 
projektus 
 

Kultūros ministerija, 
savivaldybės 

2013–2014 m. – 500 500 

3. Skatinti regionų vietos 
kultūros išteklius 
išnaudojančias ekonomines 
veiklas, jų klasterizaciją ir 
sąveiką su kultūrine veikla.
  
 

3.1. Finansuoti projektą „Lietuvos 
kultūros sostinė“ stiprinant 
kultūrinės ir ekonominės veiklos 
sąsajas 

Kultūros ministerija 2012–2014 m. 300 300 300 

  3.2. Atlikti tyrimą apie 
ekonominės ir kultūrinės veiklos 
regionuose sąveiką ir plėtros 
galimybes 

Kultūros ministerija 2013 m. – 70 – 

  3.3. Finansuoti mokslinius  Kultūros ministerija 2013–2014 m. – 150 150 
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tyrimus, padedančius įgyvendinti 
regionų kultūros plėtros tikslus ir 
spręsti regionų kultūros bei 
socialines problemas 

    Iš viso:  
127 715 

35 837 47 073   44 805 

    Iš viso be 
investicijų 
22 710 

3 920 8 880  9 910 

 


