PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 280

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
2011 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

02

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai
(rodikliai)

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšmė

Atsakingi
vykdytojai

Vykdymo Asignavimai
terminai (tūkst.Lt)

KM strateginis tikslas: Formuoti bendrą integralią paveldo apsaugos politiką, saugoti valstybinę kalbą

02.004 KM programos pavadinimas: Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga
01

Programos tikslas: Išsaugoti, tinkamai kaupti, tvarkyti ir naudoti kultūros paveldą, jį tausojant ir taip išsaugant ateities kartoms, uţtikrinti deramą informacijos
apie paveldą sklaidą

01

Programos uždavinys: Siekti išsaugoti, apskaityti ir pristatyti visuomenei Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir kilnojamąsias kultūros vertybes

02.004.01. Uţtikrinti
01.01
Paveldotvarkos

programos
įgyvendinimą

Organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti kultūros paveldo
objektų tyrimų (taikomųjų), avarijos grėsmės pašalinimo,
konservavimo, restauravimo darbus bei šių darbų
projektavimo vykdymą.

Pagal Paveldotvarkos programą
tvarkomų kultūros paveldo objektų
skaičius (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų R-02-004-01-01)

19

Organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų
bei apsaugos reglamentų ir paveldo tvarkybos reglamentų
rengimą.

Rengiami teritorijų planavimo
dokumentai (specialieji planai)
(vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų P-02-004-01-01-02)

15

Paveldotvarkos
skyrius,
Planavimo ir
programų
skyrius,
VĮ "Lietuvos
paminklai"
Paveldotvarkos
skyrius,
Planavimo ir
programų
skyrius,
VĮ "Lietuvos
paminklai"

I-IV ketv.

3864

I-IV ketv.

1040

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Vykdymo Asignavimai
terminai (tūkst.Lt)

500

Paveldotvarkos
skyrius,
Planavimo ir
programų
skyrius

I-IV ketv.

500

Skirta lėšų kultūros paveldo objektų
ţenklinimui ir ţenklinimo lentų
gamybai (tūkst. Lt)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų P-02-004-01-01-04)

20

Paveldotvarkos
skyrius;
Planavimo ir
programų
skyrius

I-IV ketv.

20

Organizuoti kultūros paveldo apsaugos prieţiūrą ir kontrolę

Kultūros paveldo apsaugos
vykdymas (proc.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų P-02-004-01-01-05)

100

I-IV ketv.

Vykdyti kultūros paveldo objektuose ir vietovėse atliekamų
tvarkybos darbų prieţiūrą ir kontrolę

Išduodamos sąlygos (vnt.)

200

Išduodami specialieji reikalavimai
(vnt.)

300

KPD teritoriniai I-IV ketv.
padaliniai
I-IV ketv.

Išduodami leidimai (vnt.)

40

I-IV ketv.

Priimami kultūros paveldo objektų
ar jų dalių tvarkomieji
paveldosaugos darbai (vnt.)

30

I-IV ketv.

Vertinimo kriterijai
(rodikliai)

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšmė

Vykdyti išlaidų kultūros paveldo objektų valdytojams
kompensavimą:
▪ privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti
valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimas;
▪ į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros
vertybių tyrimo, konservavimo, restauravimo ir apsaugos
priemonių įrengimo darbų reikalingų šioms Vertybėms
išsaugoti, išlaidų kompensavimas.

Kompensuotos išlaidos kultūros
paveldo objektų valdytojams (tūkst.
Lt)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų P-02-004-01-01-03)

Organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti kultūros paveldo
objektų ţenklinimą tipinėmis lentomis.

02.004.01.01.01
02.004.01. Uţtikrinti
01.02
kultūros paveldo

5424

apsaugos prieţiūrą
ir kontrolę

2

6443

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Vykdymo Asignavimai
terminai (tūkst.Lt)

Vertinimo kriterijai
(rodikliai)

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšmė

Surašomi administracinių teisės
paţeidimų protokolai bei
nagrinėjamos administracinės bylos
(vnt.)

40

KPD teritoriniai I-IV ketv.
padaliniai

Vykdyti kultūros paveldo objektų stebėseną

Vykdoma kultūros paveldo objektų
apţiūra (vnt.)

400

KPD teritoriniai I-IV ketv.
padaliniai

Uţtikrinti prekybos antikvariniais daiktais kontrolę

Išduodamos licencijos prekiauti
antikvariniais daiktais (vnt.)
Tikrinami juridiniai asmenys,
prekiaujantys antikvariniais daiktais
(vnt.)

3

Kontrolės
skyrius

I-IV ketv.
I-IV ketv.

10

Organizuoti ir uţtikrinti tarybų ir komisijų veiklą:
Uţtikrinama įvairių sričių kultūros
▪ Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų
paveldo apsaugos ekspertų tarybų ir
atestavimo komisija;
komisijų veikla (tūkst. Lt)
▪ Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programos ir
Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl
bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (Paveldotvarka)
įgyvendinimo vykdymo kontrolės komisija;
▪ Mokslinė archeologijos komisija;
▪ Kilnojamųjų kultūros vertybių išveţimo ekspertų komisija;
Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ekspertų komisija;
Restauravimo taryba;
▪ I-oji Nekilnojamojo Kultūros paveldo vertimo taryba;
▪ II-oji Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba.

130

Apskaitos,
I-IV ketv.
Paveldotvarkos,
Kontrolės,
Planavimo ir
programų skyriai

Uţtikrinti išveţamų į uţsienį kilnojamųjų kultūros vertybių ir
antikvarinių daiktų kontrolę

Išduodami leidimai (vnt.)

30

Kontrolės
skyrius

Teisės aktų projektų rengimas

Rengiami teisės aktų projektai
(vnt.)

16

Juridinis skyrius I-IV ketv.

Dalyvavimas teisminėse bylose

Dalyvaujama teisminėse bylose
(vnt.)

150

I-IV ketv.

3

I-IV ketv.

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai
(rodikliai)

Personalo tvarkymas

Tvarkomos valstybės tarnautojų ir
darbuotojų asmens bylos (vnt.)

Dokumentų valdymas

Registruojami dokumentai (vnt.)

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšmė

125
12000

Tvarkomos archyvinės bylos (vnt.)

450

Sudaryti apsaugos sutartis su kultūros paveldo objektų
valdytojais

Sudaromos apsaugos sutartys (vnt.)

3

Organizuoti ir tvarkyti paveldosaugos specialistų atestavimą

Atestuojami paveldosaugos
specialistai (vnt.)
Rengiami paveldosaugos specialistų
atestavimo posėdţiai (vnt)

300

Organizuoti ilgalaikio turto įsigijimą

Panaudojamos investicijų projekto
lėšos (proc.)

100

Pajamų įmokos

Pajamos, gautos uţ patalpų nuomą
ir leidinių apie kultūros paveldą
platinimą (tūkst. Lt)

Atsakingi
vykdytojai

Vykdymo Asignavimai
terminai (tūkst.Lt)

Juridinio
skyriaus
Personalo
administravimo
ir dokumentų
poskyris
KPD padaliniai

I-IV ketv.

Paveldotvarkos
skyrius

I-IV ketv.

I-IV ketv.
I-IV ketv.
I-IV ketv.

I-IV ketv.

26
Administracinis III-IV ketv.
skyrius
I-IV ketv.

Respublikos ir
Šventojo Sosto
sutarties dėl
bendradarbiavimo
švietimo ir
kultūros srityje
(paveldotvarka)
programos
įgyvendinimą

34

34

02.004.01.01.02
02.004.01. Uţtikrinti
01.03
Lietuvos

50

6527
Organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir
Šventojo Sosto sutarties 13 str. 4 d. vykdymą, tvarkant Lietuvos
Katalikų Baţnyčios nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros
paveldo objektus pagal Dvišalės nuolatinės komisijos
patvirtintus prioritetus.

Tvarkomi Lietuvos Katalikų
baţnyčios nekilnojamojo ir
kilnojamojo kultūros paveldo
objektai (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų R-02-004-01-02)

10

Tvarkomi kultūros paveldo objektai
(vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų P-02-004-01-01-01)

10

4

Paveldotvarkos
skyrius,
Planavimo ir
programų
skyrius,
VĮ "Lietuvos
paminklai"

I-IV ketv.

3000

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

02.004.01. Uţtikrinti Jono
01.04
Pauliaus II

piligrimų kelio
kūrimo ir jo
objektų pritaikymo
(paveldotvarka)
piligrimų ir
turizmo reikmėms
programos
įgyvendinimą

02.004.01. Tirti bei kaupti
01.05
duomenis apie

kultūros paveldą

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai
(rodikliai)

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšmė

Organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti Jono Pauliaus II
piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka)
piligrimų ir turizmo reikmėms programos objektų tvarkybos
darbus.

Tvarkomi objektai, įtraukti į Jono
Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir
jo objektų pritaikymo
(paveldotvarka) piligrimų ir turizmo
reikmėms programą (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų R-02-004-01-03)

3

Tvarkomi kultūros paveldo
objektai (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų P-02-004-01-01-01)

Vykdymo Asignavimai
terminai (tūkst.Lt)

Paveldotvarkos
skyrius,
Planavimo ir
programų
skyrius,
VĮ "Lietuvos
paminklai"

I-IV ketv.

600

Apskaitos
I-IV ketv.
skyrius ir
Kultūros paveldo
centras

2093

3

Rinkti materialią kultūros paveldo išraišką apibūdinančią,
fiksuojančią dabartį ir praeitį informaciją, surašant visus
galimus nekilnojamajam kultūros paveldui priskirtinus kūrinius
ir daiktus. Uţfiksuoti (inventorizuoti) pavienių ir į kompleksus
įeinančių kultūros paveldo objektų vertingąsias savybes ir
parengti apskaitos dokumentacijos Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybų aktų projektus; uţfiksuoti
(inventorizuoti) kultūros paveldo objektų – vietovių
vertingąsias savybes ir parengti apskaitos dokumentacijos
(Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų)
projektus; atskleisti nekilnojamuosius objektus, esančius
vietovės teritorijoje ir neįrašytus į Kultūros vertybių registrą.

Įregistruotos informacijos apie
kultūros paveldo objektus skaičius
(vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų R-02-004-01-05)

2450

Skirta lėšų paveldo objektų
atskleidimui ir inventorizavimui
(tūkst. Lt )
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų P-02-004-01-01-06 )

2093

Pajamų įmokos

Pajamos, gautos uţ taikomuosius
mokslinius tyrimus (tūkst. Lt)

02.004.01.01.05

Atsakingi
vykdytojai

18

Kultūros paveldo
centras

18
2111

5

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

02.004.01. Parengti duomenis Juridinių faktų įregistravimas Nekilnojamojo turto registre:
01.06
nekilnojamųjų
▪ Apie nekilnojamojo daikto buvimą nekilnojamųjų kultūros

kultūros vertybių
atskleidimui

02.004.01. Uţtikrinti
01.07
Lietuvos

Vertinimo kriterijai
(rodikliai)

R-02-004-01-06
Įregistruota duomenų susijusiuose
registruose (vnt.)

vertybių teritorijoje arba jų apsaugos zonoje;
▪ Apie nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą kultūros
vertybių registre;
Skirta lėšų duomenų registravimui
▪ Apie paveldosaugos reikalavimų taikymą.
susijusiuose registruose (tūkst. Lt)
Kultūros vertybių registro duomenų palaikymas ir atnaujinimas. (atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų P-02-004-01-01-07)

Uţtikrinti Lietuvos dalyvavimą tarptautinių organizacijų
programose ir projektuose:
dalyvavimą
▪ Jungtinių Tautų organizacijų (UNESCO, ICCROM) veikloje;
tarptautinių
▪ Pirmininkauti Baltijos jūros regiono šalių (BJRŠ) kultūros
organizacijų
paveldo monitoringo grupei; dalyvauti specializuotų darbo
programose ir
grupių veikloje;
projektuose bei
▪ Dalyvauti Europos Tarybos programose (Europos kultūros
aktyvią veiklą
kelių instituto programose, Garsiausių Europos kapinių
Baltijos jūros
asociacijos ASCE veikloje);
regiono šalių ir
▪ Organizuoti Europos paveldo dienų renginius Lietuvos
tarpvalstybinio
savivaldybių teritorijose;
bendradarbiavimo ▪ Bendradarbiauti su kitų šalių kultūros paveldo apsaugos
kultūros paveldo institucijomis;
apsaugos srityje
▪ Organizuoti seminarus miestų ir rajonų paveldosaugos
specialistams, kultūros ir švietimo įstaigoms, visuomeninėms
organizacijoms, kultūros paveldo objektų valdytojams apie
Departamento vykdomas nekilnojamojo kultūros paveldo
paţinimo sklaidos ir atgaivinimo, apsaugos ir finansavimo
programas, paveldosaugos aktualijas, kartu skatinant
atsakomybę uţ paveldo išsaugojimą;
▪ Organizuoti ir/ar dalyvauti kituose tarptautiniuose
renginiuose.

Paveldo sklaidos renginių skaičius
(vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų R-02-004-01-07)
Dalyvavimas valstybės ir
savivaldybių institucijų, Europos
Tarybos, Europos Komisijos ir
kitose programose bei renginiuose,
Europos paveldo dienų renginių
organizavimas; Pirmininkavimas
Baltijos jūros regiono šalių kultūros
paveldo monitoringo grupei,
dalyvavimas specializuotų darbo
grupių veikloje (renginių skaičius)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų P-02-004-01-01-08)

6

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšmė

Atsakingi
vykdytojai

Vykdymo Asignavimai
terminai (tūkst.Lt)

12000

Apskaitos
skyrius

I-IV ketv.

350

350

14

14

Tarptautinis,
ryšių su
visuomene ir
edukacijos
skyrius

366

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

02.004.01. Informuoti
01.08
visuomenę apie

kultūros paveldą,
jo apsaugos
procesus,
uţtikrinti galimybę
jį paţinti ir
saugoti. Dalinai
finansuoti
paveldosauginės
literatūros
leidybos bei
nekilnojamojo
kultūros paveldo
paţinimo sklaidos
ir atgaivinimo
projektus

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Informuoti visuomenę apie kultūros paveldą, jo apsaugos
procesus, uţtikrinant galimybę jį paţinti ir saugoti. Dalinai
finansuoti paveldosauginės literatūros leidybos bei
nekilnojamojo kultūros paveldo paţinimo sklaidos ir
atgaivinimo projektus

Vertinimo kriterijai
(rodikliai)

Kultūros paveldo departamento
finansuotų paveldo sklaidos
projektų skaičius (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų R-02-004-01-08

50

Dalinis paveldosauginės literatūros
leidybos ir nekilnojamojo kultūros
paveldo paţinimo sklaidos ir
atgaivinimo projektų bei projektų,
susijusių su Lietuvos kultūros
vertybių uţsienyje paieška,
finansavimas (proc. nuo gautų
paraiškų)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų P-02-004-01-01-09)

35

02.004.01. Vykdyti Ţemaičių Vykdyti Ţemaičių Krikšto ir Ţemaičių vyskupystės įsteigimo
01.09
krikšto ir
600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 m. programos,

Ţemaičių
vyskupystės
įsteigimo 600
metų jubiliejaus
minėjimo 20092017 metų
programą

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšmė

Tvarkoma objektų, įtrauktų į
Ţemaičių krikšto ir Ţemaičių
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo vyskupystės įsteigimo 600 metų
10 d. nutarimu Nr. 940, pirmojo etapo (2009-2011 m.)
jubiliejaus minėjimo 2009-2017
priemones.
metų programą (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų R-02-004-01-04)

02.004.01.01.01 + 02.004.01.01.09

1

Atsakingi
vykdytojai

Vykdymo Asignavimai
terminai (tūkst.Lt)

Tarptautinis,
ryšių su
visuomene ir
edukacijos
skyrius

I-IV ketv.

Paveldotvarkos
skyrius,
Planavimo ir
programų
skyrius,
VĮ "Lietuvos
paminklai"

II-IV ketv. Privatizavimo

434

fondo
asignavimai
skiriami
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2011 m.
nutarimu

18.812

7

