LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO IR AKTUALIZAVIMO POLITIKOS
2020–2024 METŲ VEIKSMŲ PLANO TVIRTINIMO
2020 m. lapkričio 16 d.
Vilnius
Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, II prioriteto „Švietimo,
kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas“ 2.1 krypties „Darnios ir kūrybingos
asmenybės ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę ir
veiksmingą darbo rinką“ 2.4.2 darbo „Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelio
parengimas ir įgyvendinimas“ 2.4.2.1 veiksmą „Sisteminio integruoto, darnios plėtros principais
grįsto kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos parengimas ir
adaptavimas“ ir Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-735 „Dėl Kultūros
paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos patvirtinimo“, 2 punktą:
T v i r t i n u Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020–2024 metų
veiksmų planą (pridedama).
Kultūros ministras

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos
2020 m. lapkričio 6 d. raštu Nr. SR-5095
SUDERINTA
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos
sekretoriato
2020 m. lapkričio 6 d. raštu Nr. 4S-127
SUDERINTA
Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros
paveldo komisijos
2020 m. lapkričio 5 d. raštu Nr.
V11161(6.4.E)

Mindaugas Kvietkauskas

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
2020 m. lapkričio 13 d. raštu Nr. (14)-D8(E)-6508
SUDERINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
2020 m. lapkričio 6 d. raštu Nr.2D3369(12.141E)
SUDERINTA
Lietuvos savivaldybių asociacijos
2020 m. lapkričio 5 d. raštu Nr. (13)-SD-754
SUDERINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerijos 2020 m. lapkričio 9 d. raštu
Nr. (25.3-05)-3-4495
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2020 m.
d. įsakymu Nr. ĮVKULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO IR AKTUALIZAVIMO POLITIKOS 2020–2024 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

Eil. Nr. ir
Koncepcijos1
krypčių
numeracija

Tikslo, uždavinio, veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijus (matavimo vienetas)
Atsakinga institucija

2024
metai
1. Tikslas: formuoti integralią materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo politiką, tobulinant esamą kultūros
paveldo apsaugos sistemos teisinį reguliavimą, plėtojant į rezultatus orientuotą kultūros paveldo apsaugos valdymo sistemą, užtikrinant integralią
ir ilgalaikę valstybės pažangą kultūros paveldo srityje.
1.1. Uždavinys: Sukurti efektyvią ilgalaikę materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugos nacionalinę plėtros programą:
1.1.1.
Veiksmas: numatyti
KM
Rengiant 2021–2030 m. Kultūros ir kūrybingumo plėtros programą,
(41.1.1.)
materialaus ir nematerialaus
įgyvendinant 20212030 m. Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP)
kultūros paveldo apsaugos
4.6. uždavinį „Atgaivinti visuomenei reikšmingą kultūros ir tautinį
ilgalaikes kryptis ir siekiamus
paveldą ir didinti jo naudojimą visuomenės poreikiams“, suplanuoti
rezultatus, formuojant bendrą
materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo ilgalaikiai tikslai ir
integralios paveldo apsaugos
priemonės (vienetas)
politiką
1
ŽŪM, EKGT
Parengtas ir patvirtintas Tautinio paveldo produktų valstybinės apsaugos
priemonių planas (vienetas)
1
1.2. Uždavinys: efektyvinti materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugos valdyseną:
2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

Patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-735 „Dėl Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos
patvirtinimo“
1
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Eil. Nr. ir
Koncepcijos1
krypčių
numeracija
1.2.1.
(41.2.1.)

1.2.2.
(41.2.2.)

1.2.3.
(41.2.4.)

Tikslo, uždavinio, veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijus (matavimo vienetas)
Atsakinga institucija
2024
metai
Parengta Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymo nauja redakcija
(vienetas)
2020 metai

Veiksmas: tobulinti teisinį
reglamentavimą,
suderinant
tarpusavyje su materialaus ir
nematerialaus kultūros paveldo
apsauga susijusius teisės aktus
ir
tarptautinius
šalies
įsipareigojimus

KM, LNKC, LSA,
LNUKS, EKGT
KM,
KPD, VKPK
KM,LNKC,
ŠMSM

KM, KPD, LSA,
AM, FM, ŽŪM,
ŠMSM, VKPK,
LNUKS
Veiksmas: užtikrinti efektyvią KM, KPD
materialaus ir nematerialaus
kultūros paveldo apsaugos
institucinę sandarą ir įstaigų
veiklos
kokybę,
taip
išsprendžiant materialaus ir
nematerialaus kultūros paveldo KM, LNKC
apsaugos
administravimo
problemas
Veiksmas:
optimizuoti
ir KM, KPD
efektyvinti
materialaus
ir
nematerialaus kultūros paveldo

2021 metai

2022 metai

2023 metai

1
Parengtas Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių įstatymo
pakeitimo ir papildymo įstatymas (vienetas)
1
Parengtas ir patvirtintas dainų švenčių tradicijos tęstinumo užtikrinimo
veiksmų planas (vienatas)
1
Parengta Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo nauja redakcija su lydimaisiais teisės aktais (vienetas)
1
Įvykdyta KPD struktūrinė pertvarka (vienetas)

1
Įvykdyta LNKC struktūrinė pertvarka (vienetas)
1
Įvertinus KPD ir KPC atliekamas funkcijas, įsteigtas Nacionalinis
paveldo apsaugos kompetencijų centras prie Kultūros ministerijos
(vienetas)
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Eil. Nr. ir
Koncepcijos1
krypčių
numeracija

Tikslo, uždavinio, veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijus (matavimo vienetas)
Atsakinga institucija
2020 metai

apsaugą ir administravimo
kokybę, kad gyventojams būtų KM, KIC, KPD,
teikiamos
kokybiškos KPC
paslaugos
LNKC, KM, LSA,
EKGT
KM, LKT

1.2.4.
(41.2.6.)

Veiksmas: užtikrinti UNESCO
materialaus ir nematerialaus
paveldo valdymo efektyvumo
didinimą

KM, AM, ŽŪM,
LNUKS, VKPK

KM, VKKRD,
LNUKS

KM, KPD,
VPVKRD,
VMS, LNUKS
AM, VSTT,
KNNPD, LNUKS

2021 metai

2022 metai

2023 metai

2024
metai

1
Projekto FIXUS metodų integravimas į Paveldotvarkos programą
įgyvendinančios įstaigos – KIC struktūrą (vienetas)
1
Parengtos ir patvirtintos rekomendacijos savivaldybėms dėl etninės
kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo (vienetas)
1
Parengtas nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo
būklės bei jos gerinimo galimybių tyrimas (vienetas)
1
Parengtos ir patvirtintos bendros UNESCO Pasaulio paveldo vietovių
Lietuvoje valdymo planų rengimo ir jų įgyvendinimo proceso metodines
gairės, rekomendacijos (vienetas)
1
Parengtas ir patvirtintas Lietuvos pasaulio paveldo vietovės Kernavės
archeologinė vietovės (unikalus identifikavimo kodas Pasaulio paveldo
sąraše – 1137) valdymo planas (vienetas)
1
Parengtas ir patvirtintas Lietuvos pasaulio paveldo vietovės Vilniaus
istorinio centro (unikalus identifikavimo kodas Pasaulio paveldo sąraše –
541) valdymo planas (vienetas)
1
Parengtas ir patvirtintas Lietuvos pasaulio paveldo vietovės Kuršių
nerijos (unikalus identifikavimo kodas Pasaulio paveldo sąraše 994)
valdymo planas (vienetas)
1
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Eil. Nr. ir
Koncepcijos1
krypčių
numeracija

Tikslo, uždavinio, veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijus (matavimo vienetas)
Atsakinga institucija

2024
metai
ŽŪM, LNUKS,
Parengtas ir patvirtintas UNESCO pasaulio paveldo vertybės Struvės
VRS, RRS, VGTU geodezinio lanko (unikalus identifikavimo kodas Pasaulio paveldo sąraše
1187) valdymo planas (vienetas)
1
LNUKS
Atnaujintas ir autentifikuotas UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo
apsaugos konvencijos vertimas į lietuvių kalbą (vienetas)
1
EKGT, LNKC,
Parengtos sutartinių giedojimo tradicijos perdavimo ir puoselėjimo centrų
savivaldybės
kūrimo Šiaurės ir Rytų Lietuvoje metodinės gairės (vienetas)
1
EKGT, LNKC
Sudarytas etninės ir nematerialaus kultūros paveldo srityje veikiančių
organizacijų sąvadas (vienatas)
1
1.3. Uždavinys: Užtikrinti materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo ištyrimą, atskleidimą, susisteminimą ir išsaugojimą:
1.3.1.
Veiksmas: stiprinti veiklas, KPD, KIC,
Parengtas ir paskelbtas Kultūros paveldo vertybių taikomųjų tyrimų
(41.3.1.)
susijusias su materialaus ir LNMMB
sąrašas (vienetas)
nematerialaus kultūros paveldo
1
fundamentiniais
ir EKGT, LNKC
Sudarytas nematerialaus kultūros paveldo vertybių, įrašytų į UNESCO
taikomaisiais
moksliniais
reprezentatyvų žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą (nuo
tyrimais
2001 m.) ir į Nematerialaus kultūros vertybių sąvadą (nuo 2017 m.),
2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

fundamentinių ir taikomųjų tyrimų (atliktų 2001–2021 m.) sąrašas
(vienetas)
1
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Eil. Nr. ir
Koncepcijos1
krypčių
numeracija
1.3.2.
(41.3.2.)

1.3.3.
(41.3.3.)

Tikslo, uždavinio, veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijus (matavimo vienetas)
Atsakinga institucija

Veiksmas: įtraukti kultūros
paveldo mokslo ir studijų
institucijų potencialą į visus
materialaus ir nematerialaus
kultūros paveldo apsaugos
procesus

LNKC,
nacionaliniai
muziejai, mokslo
ir studijų
institucijos, VSTT

Veiksmas:
užtikrinti KM, KPD, KIC
materialaus ir nematerialaus
kultūros paveldo
procesų
stebėseną
KM, KPD

KPD

KM, LNKC,
LNUKS

1.3.4.
(41.3.4.)

2024
metai
Pasirašyti tarpinstituciniai bendradarbiavimo dokumentai dėl
nematerialaus kultūros paveldo apsaugos priemonių įgyvendinimo ir
Sąvado formavimo (vienetai)
2020 metai

Veiksmas:
(konservuoti,

tvarkyti KM
restauruoti,

2021 metai

2022 metai

2023 metai

1
1
1
Parengta ir patvirtinta kultūros ministro nekilnojamojo kultūros paveldo
paveldotvarkos ir kitų paveldosaugos programų vykdymo stebėsenos
tvarka (vienetas)
1
Pakeistos Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 30
d. įsakymu Nr. ĮV-318 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
stebėsenos taisyklių patvirtinimo“ (vienetas)
1
Sukurta kultūros paveldo objektų kontrolės informacinė sistema (toliau
– KPOKIS) (vienetas)
1
Parengta ir patvirtinta Nematerialaus kultūros paveldo vertybių, įrašytų į
Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą bei tarptautinius
UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašus, stebėsenos tvarka
(vienetas)
1
Pakeistas Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo tvarkos
aprašas, patvirtintas kultūros ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymu Nr.
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Eil. Nr. ir
Koncepcijos1
krypčių
numeracija

Tikslo, uždavinio, veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijus (matavimo vienetas)
Atsakinga institucija
2024
metai
ĮV-310 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo taisyklių
patvirtinimo“ (vienetas)
1
Pakeistas Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų
aprašas, patvirtintas 2005 m. balandžio 15 d. kultūros ministro įsakymu
Nr. ĮV-150 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos
kriterijų aprašo patvirtinimo“ (vienetas)
1
Pakeista Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto forma,
patvirtinta kultūros ministro 2011 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-446
„Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos
patvirtinimo“ (vienetas)
1
Pakeistas Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos
pildymo aprašas, patvirtintas Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. Į-230
„Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo
aprašo patvirtinimo“ (vienetas)
1
Pakeistos Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m.
lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl Kultūros paveldo objektų ir
vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (vienetas)
1
Pakeistos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų
planavimo dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos kultūros ministro ir
aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322
2020 metai

taikyti
kitas
reikalingas
priemones) ir naudoti materialų
kultūros paveldą jį tausojant,
įveiklinant ir išsaugant ateities KM, KPD
kartoms

KM

KM, KPD

KM

KM, AM

2021 metai

2022 metai

2023 metai
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Eil. Nr. ir
Koncepcijos1
krypčių
numeracija

Tikslo, uždavinio, veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijus (matavimo vienetas)
Atsakinga institucija

KPD, KM, VMS

1.3.5.
(41.3.5.)

Veiksmas: užtikrinti Lietuvos LNKC
materialaus ir nematerialaus
kultūros paveldo, esančio
užsienyje, išsaugojimą bei EKGT, LLTI,
integravimą į visuomeninį LMTA
gyvenimą
KPD

KM

LVAT, URM,
VKPK
1.3.6.
(41.3.7.)

2024
metai
„Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų
planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (vienetas)
1
Parengtas ir patvirtintas Vilniaus senamiesčio specialusis planas
(vienetas)
1
Parengtas ir patvirtintas trimetis Lietuvos tradicijų sklaidos ir plėtros
užsienyje priemonių planas (vienetas)
1
Sudarytas ir viešinamas užsienyje saugomų lietuvių folkloro garso įrašų
ir archyvinių dokumentų fondų sąrašas (vienetas)
1
Sudarytas ir viešinamas dingusių Lietuvos kilnojamųjų kultūros paveldo
vertybių sąrašas KVR (vienetas)
1
Pakeisti Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo tarybos nuostatai,
patvirtinti kultūros ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-556
,,Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo tarybos nuostatų
patvirtinimo“ (vienetas)
1
Sudarytas ir viešinamas užsienio lietuvių saugomų archyvinių dokumentų
fondų, reikšmingų Lietuvos kultūros paveldui sąrašas (vienetas)
2020 metai

Veiksmas:
užtikrinti KM, KPD
materialaus ir nematerialaus
kultūros paveldo apsaugos

2021 metai

2022 metai

2023 metai

1
Parengtas ir kultūros ministro patvirtintas Paveldo tvarkybos reglamentas
PTR 3.01.01.2019 „Tvarkybos darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir
poveikio aplinkai įvertinimui būtini tyrimai“ (vienetas)
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Eil. Nr. ir
Koncepcijos1
krypčių
numeracija

Tikslo, uždavinio, veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijus (matavimo vienetas)
Atsakinga institucija
2020 metai

tyrėjų ir kultūros paveldo
apsaugos specialistų rengimą, KM
stiprinti
kultūros paveldo
srityje dirbančių specialistų
kompetencijas
KM

KPD

LNKC

ŠMSM, EKGT

2021 metai

2022 metai

2023 metai

2024
metai

1
Pakeistas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų
atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2005 m. balandžio 14 d. kultūros
ministro įsakymu Nr. ĮV-146 ,,Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialistų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vienetas)
1
Parengtas ir patvirtintas kultūros ministro įsakymu Europos Sąjungos
valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios
EEE sutartį, piliečių ir kitų fizinių asmenų, kurie naudojasi ES teisės
aktuose jiems suteiktomis judėjimo teisėmis, turimos teisės atlikti
nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą ir paveldosaugos (specialiąją)
ekspertizę pripažinimo, išduoto teisės pripažinimo dokumento keitimo,
galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo tvarkos aprašas (vienetas)
1
Suorganizuoti kasmetiniai nacionaliniai ir / arba tarptautiniai
kvalifikacijos kėlimo mokymai (ICCROM) kultūros paveldo
specialistams (vienetai)
1
1
1
1
Suorganizuoti kasmetiniai nacionaliniai ir / arba tarptautiniai
kvalifikacijos kėlimo mokymai etninės kultūros ir nematerialaus kultūros
paveldo specialistams (vienetai)
2
2
2
2
2
Parengtos ir patvirtintos kultūros ir kitų specialistų (apimant pedagogus)
kompetencijų tobulinimo etninės kultūros srityje bendrosios gairės, jų
įgyvendinimo rekomendacijos (vienetai)
1
1
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Eil. Nr. ir
Koncepcijos1
krypčių
numeracija

Tikslo, uždavinio, veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijus (matavimo vienetas)
Atsakinga institucija

2024
metai
1.4. Uždavinys: Stiprinti materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo vertės suvokimą, jo įvairovę, savitą skirtingų kultūrinių
tradicijų sąveiką, pasireiškiančią per kultūros raiškos įvairovę:
1.4.1.
Veiksmas: plėtoti nacionalinį KM, LNKC,
Parengti ir patvirtinti Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių,
(41.4.1.)
sąmoningumą,
puoselėjant LNUKS,
įtrauktų į UNESCO reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus paveldo
kultūrinę
toleranciją
ir LNMMB, EKGT, sąrašą – kryždirbystės ir kryžių simbolikos bei polifoninių dainų
supratimą apie vertingą ir savivaldybės
,,Sutartinių“ – tradicijų išsaugojimo veiksmų planai, kuriais užtikrinamas
reikšmingą
materialų
ir
šių vertybių tęstinumas ir sklaida (vienetai)
nematerialų kultūros paveldą,
2
skatinant
jo
pažinimą KM, LNKC,
Pateiktos naujos vertybių paraiškos UNESCO nematerialaus kultūros
šiuolaikinėje visuomenėje
LNUKS, VEKC,
paveldo sąrašams (vienetai)
VRS
1
KM, KPD
Pakeisti Kultūros vertybių registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr.1053 „Dėl
Kultūros vertybių registro įsteigimo ir Kultūros vertybių registro nuostatų
patvirtinimo“ (vienetas)
1
KPD
Sukurta Nekilnojamojo kultūros paveldo inventoriaus duomenų bazė
(vienetas)
1
KPD
Atnaujinta Kultūros vertybių registro (toliau – KVR) duomenų sistema
(parengti ir suderinti su Kultūros vertybių registro atnaujinimu susiję
dokumentai): perkelta informacija į KVR iš anksčiau sukurtų duomenų
bazių (Lietuvos dvarų duomenų bazės, Lietuvai reikšmingų kilnojamųjų
kultūros vertybių, esančių užsienyje, sąvado informacinės sistemos),
KVR papildytas atliktais taikomaisiais moksliniai tyrimais (tekstine ir / ar
grafine dalimi) susiejant su atitinkamu KVR objektu (vienetai)
1
1
1
2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai
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Eil. Nr. ir
Koncepcijos1
krypčių
numeracija

Tikslo, uždavinio, veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijus (matavimo vienetas)
Atsakinga institucija
2024
metai
KPD, VĮ „Registrų Kultūros vertybių registras susietas su Nekilnojamojo turto registru,
centras“, LNMMB Virtualia elektroninio paveldo informacine sistema (VEPIS) ir Lietuvos
suskaitmeninto kultūros paveldo vartais www.epaveldas.lt (vienetas)
1
LNKC, LNMMB
Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas susietas su Lietuvos
suskaitmeninto kultūros paveldo vartais www.epaveldas.lt (vienetas)
1
KPD, KPC,
Paskelbti Kultūros paveldo centre prie Kultūros paveldo departamento
LNMMB
(toliau – KPC) saugomi dokumentai ir tyrimai, susiję su nekilnojamuoju
kultūros paveldu ir kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, Lietuvos
suskaitmeninto kultūros paveldo vartuose www.epaveldas.lt (vienetai)
1
1
LNMMB, LNKC, VEPIS sistemoje prieinamų Lietuvos atminties institucijų suskaitmenintų
LLTI, bibliotekos, ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis (proc.)
muziejai,
savivaldybės
30
50
60
60
60
LNMMB,
Naujų inovatyvių suskaitmeninto kultūros paveldo pagrindu sukurtų
bibliotekos
e.paslaugų / produktų skaičius (vienetai)
5
5
5
5
LNKC,
Parengtos paraiškos ir įrašytos naujos nematerialaus kultūros paveldo
savivaldybės
vertybės į Nematerialaus kultūros vertybių sąvadą (vienetai)
6
5
4
3
3
LNKC,
Įgyvendinti į nacionalinį Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą
savivaldybės
įtrauktų vertybių išsaugojimo veiksmų planai (skaičius)
10
9
10
2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai
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Eil. Nr. ir
Koncepcijos1
krypčių
numeracija

Tikslo, uždavinio, veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijus (matavimo vienetas)
Atsakinga institucija

EKGT

EKGT, LNKC

1.4.3.
(41.4.5.)

2024
metai
Atliktas nematerialaus kultūros paveldo sklaidos žiniasklaidos
priemonėse kiekybinis ir kokybinis tyrimas, parengtos rekomendacijos
dėl nematerialaus kultūros paveldo sklaidos, atlikta rekomendacijų
įgyvendinimo stebėsena (vienetai)
2020 metai

Veiksmas: didinti ugdymą EKGT
materialaus ir nematerialaus
kultūros paveldo srityje ir
užtikrinti kultūros paveldo EKGT
specialistų rengimą
EKGT
EKGT
ŠMSM

ŠMSM

2021 metai

2022 metai

2023 metai

1
1
1
Parengta etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo svarbos
visuomenei indekso vertinimo metodika, atlikti bandomieji vertinimai
(vienetai)
1
1
1
Parengtos rekomendacijos dėl etnoregioninės tapatybės ugdymo centrų
kūrimo ar stiprinimo (vienetas)
1
Sudarytas etnoregioninės tapatybės ugdymo centrų Lietuvoje sąvadas
(vienetas)
1
Atlikti regioninės savimonės tyrimai, apklausos (vienetai)
1
1
Atlikta etninės kultūros reiškinių sklaidos etnografiniuose regionuose
stebėsena (vienetai)
1
1
1
1
Etninės kultūros pasirenkamo dalyko pasiūlos plėtimas (naujai
dalyvaujančių mokyklų procentas, kuriose etninė kultūra yra kaip
pasirenkamasis dalykas)
3
3
5
5
Etninės kultūros programų finansavimas tikslinėmis „Neformaliojo vaikų
švietimo krepšelio“ lėšomis (procentai)
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Eil. Nr. ir
Koncepcijos1
krypčių
numeracija

Tikslo, uždavinio, veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijus (matavimo vienetas)
Atsakinga institucija

KM, ŠMSM,

KK

KK

1.4.4.
(41.4.6.)

Veiksmas: plėtoti etnokultūrinį KK
ugdymą ir užtikrinti specialistų,
susijusių su etninės kultūros
plėtra, rengimą
KK

EKGT
EKGT, ŠMSM,
LMNŠC
1.4.5.
(41.4.7.)

2024
metai
3
3
5
5
Kultūros paveldo edukacinių programų, finansuojamų Kultūros paso
lėšomis, pasiūlos plėtimas (skaičius)
3
5
5
5
Parengta Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo neformaliojo
švietimo programa (vienetai)
1
1
1
1
Parengta Keramikos meno ir Tekstilės meno neformaliojo švietimo
programa (vienetai)
2
2
2
2
Parengta studijų programa, vykdoma Meno objektų restauravimo
kryptyje (vienetai)
1
1
1
1
1
Parengta studijų programa, vykdoma Dailės kryptyje, Dekoratyvinės
keramikos plastikos ir Dekoratyvinės tekstilės specializacijos (vienetai)
1
1
1
1
1
Atlikti etninės kultūros integravimo į bendrojo ugdymo programas
galimybių tyrimai (vienetai)
1
1
Suorganizuoti renginiai (olimpiados) moksleiviams, susiję su etnine
kultūra ir jos sklaida (vienetai)
1
2
2
2
2
Parengtas ir kultūros ministro įsakymu patvirtintas Kultūros kelių
Lietuvoje lygmens nustatymo ir sertifikavimo tvarkos aprašas (vienetas)
2020 metai

Veiksmas: skatinti ir
KM, EIM, ŽŪM,
intensyvinti materialaus ir
KPD, VšĮ
nematerialaus kultūros paveldo „Keliauk
Lietuvoje“

1

2021 metai

2022 metai

2023 metai
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Eil. Nr. ir
Koncepcijos1
krypčių
numeracija

Tikslo, uždavinio, veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijus (matavimo vienetas)
Atsakinga institucija

2024
metai
įtrauktį į įvairias turizmo rūšių EIM, VšĮ „Keliauk Parengtas ir paviešintas virtualus Lietuvos religinių objektų žemėlapis
veiklas
Lietuvoje“
(vienetas)
1
EKGT, LKTA
Surengti etninės kultūros integravimo į įvairaus pobūdžio turizmo veiklas
seminarai (vienetai)
1
1
LNUKS, LKTI
Parengtas ir išleistas Lietuvos kryždirbystės turistinių kelių žemėlapis
(vienetas)
1
EKGT
Atliktas etninės kultūros įtraukties į Kultūros kelius Lietuvoje galimybių
tyrimas, parengtos rekomendacijos (vienetai)
1
1
1.5. Uždavinys: Stiprinti ir aktualizuoti dialogą su paveldo bendruomene ir investuotojais:
1.5.1.
Veiksmas: skatinti aktyvesnį EKGT, LNKC
Atlikta nevyriausybinių organizacijų, vietos, interesų bendruomenių
(41.5.1.)
visų
visuomenės
grupių
įsitraukimo į nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo, tęstinumo ir
įsitraukimą į materialaus ir
sklaidos veiklas analizė, parengtos rekomendacijos (vienetai)
nematerialaus kultūros paveldo
1
1
išsaugojimą, sklaidą, naudotojų LKT
Projektų, sukuriančių elektroninius produktus ir/ ar paslaugas
konsultavimą, paveldo verčių
skaitmeninto kultūros paveldo pagrindu (skaičius)
suvokimo
skatinimo
ir
105
113
120
sprendimų priėmimo paveldo LKT, KPD
Inovatyvių ir interaktyvių paveldo projektų, festivalių, vienijančių
apsaugos srityje procesus
įvairaus pobūdžio su paveldosauga susijusius fizinius ir juridinius
2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

asmenis, skatinimas (vienetai)
KPD

1
2
2
Metodinių priemonių paveldo naudotojams parengimas (vienetai)
1

1

1

1
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Eil. Nr. ir
Koncepcijos1
krypčių
numeracija

Tikslo, uždavinio, veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijus (matavimo vienetas)
Atsakinga institucija
2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

2024
metai

1.6. Uždavinys: Stiprinti ir tobulinti finansinių ir nefinansinių paskatų sistemą:
1.6.1.
Veiksmas:
efektyvinti KM
Pakeistas Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų
(41.6.2.)
valstybinį ir savivaldybių
(paveldotvarkos) finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas kultūros
materialaus ir nematerialaus
ministro 2014-06-30 įsakymu Nr. ĮV-524 „Dėl nekilnojamųjų ir
kultūros paveldo apsaugos
kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos
finansavimą
aprašo patvirtinimo“ (vienetas)
1
KM
Parengtas ir kultūros ministro patvirtintas Kilnojamųjų kultūros vertybių
išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašas (vienetas)
1
KM
Pakeistas Muzikos instrumentų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir
įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo tvarko aprašas, patvirtintas kultūros
ministro 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-608 ,,Dėl muzikos
instrumentų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų
dalinio finansavimo tvarko aprašo patvirtinimo“ (vienetas)
1
KM
Pakeistas Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno
kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo tvarko
aprašas, patvirtintas kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymu
Nr. ĮV-460 ,,Dėl tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno
kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo tvarko
aprašo patvirtinimo“ (vienetas)
1
1.6.2.
Veiksmas: skatinti kultūros KM
Pakeistos Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės
(41.6.3.)
paveldo objektų valdytojus
saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų
investuoti į kultūros paveldo
paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklės, patvirtintos
objektų
tvarkybą
kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-157 „Dėl
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Eil. Nr. ir
Koncepcijos1
krypčių
numeracija

Tikslo, uždavinio, veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijus (matavimo vienetas)
Atsakinga institucija
2024
metai
Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų
išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ (vienetas)
1
Sukurtas materialaus kultūros paveldo apsaugos metodinių nurodymų ir
konsultavimo mechanizmas (vienetas)
2020 metai

(restauravimą, konservavimą,
palaikomąjį
remontą)
naudojant privačias lėšas
1.6.3.
(41.6.4.)

1.6.4.
(41.6.5.)

Veiksmas:
užtikrinti KPD, KIC
nacionalinio
lygmens
institucijos
materialaus
kultūros paveldo apsaugos
metodinį vadovavimą ir sukurti
konsultavimo mechanizmą
Veiksmas: sukurti materialaus
kultūros paveldo fondą /
programą

KM, KPD, VKPK

2021 metai

2022 metai

1
Parengtas Kultūros paveldo apsaugos rėmimo programos įstatymo
projektas (vienetas)
1

___________________________________________________________
Santrumpos
AM – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija;
EIM Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija;
EKGT Etninės kultūros globos taryba;
KIC Kultūros infrastruktūros centras;
KNNPD Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija;
KK Kauno kolegija;
KPD Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos;
KM Lietuvos Respublikos kultūros ministerija;

2023 metai
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LNKC Lietuvos nacionalinis kultūros centras;
LKT – Lietuvos kultūros taryba;
LKTI – Lietuvos kultūros tyrimų institutas;
LMNŠC – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras;
LMTA – Lietuvos muzikos ir teatro akademija;
LNUKS – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas;
LSA – Lietuvos savivaldybių asociacija;
LLTI – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas;
ŠMSM Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija;
URM – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija;
ŽŪM – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;
LNMMB – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka;
VKKRD – Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija;
VKPK – Valstybinė kultūros paveldo komisja;
VSTT – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
VEKC Vilniaus etninės kultūros centras;
VGTU Vilniaus Gedimino technikos universitetas;
VMS Vilniaus miesto savivaldybė;
VRS Vilniaus rajono savivaldybė;
VPVKRD Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija.

