PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2014 m. vasario 28 d.
įsakymu Nr. ĮV-139

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

2014 METŲ VEIKLOS PLANAS
2014 metų asignavimai (tūkst. litų)

Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

1

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

2

3

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

4

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

5

6

Įvykdymo
terminas
(ketv.)

iš viso

Tarpinstitucinio veiklos
plano kodas ir
iš jų
pavadinimas, kitų
programų ir strategijų
išlaidoms
pavadinimas,
atitinkamai jų
priemonės punktas,
iš jų
turtui
Vyriausybės prioriteto
darbo
įsigyti
iš viso
kodas ir prioritetinio
užmokesč
darbo pavadinimas
iui

7

8

9

PROGRAMA „LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, AKTUALIZAVIMAS IR POPULIARINIMAS, VALSTYBINĖS KALBOS APSAUGA“
02--04-01

TIKSLAS. Tobulinti kultūros paveldo apsaugos politikos formavimą ir užtikrinti tinkamą jos įgyvendinimą

02-04-01-02

UŽDAVINYS. Siekti apskaityt, išsaugoti ir pristatyti visuomenei Lietuvos
nekilnojamąjį kultūros paveldą ir kilnojamąsias kultūros vertybes

02-04-01-02-01

Priemonė. Įgyvendinti Paveldotvarkos programą

1. Kriterijus. Įgyvendinti
nekilnojamojo kultūros paveldo
tvarkybos projektai
(Paveldotvarkos programa) (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų R-02-04-01-02)

1

8

IV ketv.

23019

23019

5647

23019

23019

5647

5740

5740

15

Apskaitos,
paveldotvarkos
planavimo
skyrius,
VĮ "Lietuvos
paminklai"

2. Veiksmas. Organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti
2. Kriterijus.
kultūros paveldo objektų tyrimus ir projektavimo darbus Rengiami kultūros paveldo
objektų projektai ir atliekami
tyrimai (vnt.)

11

Apskaitos,
paveldotvarkos
planavimo
skyrius,
VĮ "Lietuvos
paminklai"

3. Veiksmas. Iš dalies finasuoti Vilniaus istoriniame
centre esančių vertingiausių kultūros paveldo objektų
tyrimus ir jų pagrindu rengiamus tvarkybos darbų
projektus, skatinant bendradarbiavimą su privačiu
sektoriumi.

3. Kriterijus. Parengtų ir
įgyvendintų Vilniaus istoriniame
centre esančių kultūros paveldo
objektų konservavimo ir
restauravimo darbų projektų
skaičius (vnt)

4

Apskaitos,
paveldotvarkos
planavimo
skyrius,
VĮ "Lietuvos
paminklai"

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

4. Kriterijus.
Rengiami teritorijų planavimo
dokumentai (specialieji planai)
(vnt.)

21

5. Veiksmas. 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.

5. Kriterijus.
Kompensuotų kultūros paveldo
valdytojams ir kilnojamųjų
kultūros vertybių savininkams
tinkamų finansuoti prašymų dalis
(proc.)

30

1. Veiksmas. Organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti
kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus
saugojimo darbus

1. Kriterijus.
Tvarkomi kultūros paveldo
objektai ar jų dalys (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų
P-02-04-01-02-01)

2

I-IV ketv.

3038,9

3038,9

829,7

829,7

I-IV ketv.

450

450

Apskaitos,
paveldotvarkos
planavimo
skyrius,
VĮ "Lietuvos
paminklai"

I-IV ketv.

601,4

601,4

Apskaitos,
paveldotvarkos
planavimo
skyrius

IV ketv.

800

800

Vilniaus istorinio
cento, įrašyto į
UNESCO Pasaulio
paveldo sąrašą,
išskirtinės visuotinės
vertės išsaugojimo ir
tausojamo
naudojimo 20132015 metų veiksmų
planas

6. Veiksmas. Organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti
6. Kriterijus. Paženklintų
kultūros paveldo objektų ženklinimą tipinėmis lentomis. valstybės saugomų kultūros
paveldo objektų, kuriuose nėra
arba neišliko statinių
(archeologijos, mitologijos ir kt.),
skaičius (vnt.)

02-04-01-02-02

10

Apskaitos,
paveldotvarkos
planavimo
skyrius,
VĮ "Lietuvos
paminklai"

I-IV ketv.

Priemonė. Administruoti kultūros paveldo apsaugos priežiūrą ir kontrolę
1. Veiksmas. Vykdyti kultūros paveldo objektuose ir
vietovėse atliekamų tvarkybos darbų priežiūrą ir
kontrolę.

1.1. Kriterijus. Išduotų
tvarkomųjų paveldosaugos darbų
projektavimo sąlygų (laikinųjų
apsaugos reglamentų); išduotų
specialiųjų reikalavimų statinių
projektams rengti, projektinių
pasiūlymų, kuriems pritarta;
pateikta įvairių rašytinių
pritarimų statinių projektams ir
statybos leidimams gauti skaičius
(vnt.)

4700

1.2. Kriterijus. Išduotų leidimų
atlikti tvarkomuosius
paveldosaugos darbus skaičius
(vnt.)

130

I-IV ketv.

1.3. Kriterijus. Priimti kultūros
paveldo objektų ar jų dalių
tvarkomieji paveldosaugos darbai
(vnt.)

40

I-IV ketv.

1.4. Kriterijus. Išduotos sąlygos
teritorijų planavimo
dokumentams rengti bei suderinti
teritorijų planavimo dokumentai
(išskyrus specialiuosius
miškotvarkos ir žemėtvarkos
planus) (vnt.)

580

I-IV ketv.

3

KPD teritoriniai
padaliniai

I-IV ketv.

20

20

7807

7807

4355

2. Veiksmas. Vykdyti kultūros paveldo objektų
stebėseną.

1.5. Surašyti administracinių
teisės pažeidimų protokolai ir
įteikti reikalavimai (vnt.)

400

I-IV ketv.

1.6. Kultūros paveldo
departamento išnagrinėtos
administracinių teisės pažeidimų
bylos ar taikyti administraciniai
nurodymai (vnt.)

80

KPD teritoriniai
padaliniai

I-IV ketv.

1.7. Vykdant Departamento
teritorinių padalinių 2014 m.
metinį ūkio subjektų veiklos
patikrinimo planą, patikrintų ukio
subjektų (proc.)

90

KPD teritoriniai
padaliniai

I-IV ketv.

2. Kriterijus. Kultūros vertybių
registre registruotų, bet
nepaskelbtų valstybės ar
savivaldybių saugomomis,
pavienių ir kompleksinių kultūros
paveldo objektų dalių altiktų
apžiūrų skaičius (vnt.)

2100

KPD teritoriniai
padaliniai

I-IV ketv.

3. Veiksmas. Užtikrinti prekybos antikvariniais daiktais 3. Kriterijus. Patikrintų asmenų,
kontrolę .
prekiaujančių antikvariniais
daiktais, skaičius (vnt.),
patikrinimuose 100%
panaudojant kontrolinį
klausimyną.

10

KPD teritoriniai I-IV ketv.
padaliniai,
Kontrolės skyrius

4. Veiksmas. Organizuoti ir užtikrinti tarybų ir komisijų 4. Kriterijus. Įvykusių posėdžių
veiklą.
skaičius (vnt.)

600

Kontrolės
skyrius,
Apskaitos,
paveldotvarkos
planavimo
skyrius

5. Veiksmas. Užtikrinti išvežamų į užsienį kilnojamųjų
kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų priežiūrą.

150

Kontrolės skyrius I-IV ketv.

5. Kriterijus. Išduotų leidimų
išvežti kilnojamąsias kultūros
vertybes ir antikvarinius daiktus,
skaičius (vnt.)

4

I-IV ketv.

6. Veiksmas. Rengti teisės aktų projektus.

6. Kriterijus. Parengtų teisės
aktų projektų skaičius (vnt.)

20

Juridinis skyrius I-IV ketv.

7. Veiksmas. Dalyvauti teisminėse bylose.

7. Kriterijus. Teisminių bylų,
kuriose dalyvauta, skaičius (vnt.)

160

I-IV ketv.

8. Veiksmas. Organizuoti ir tvarkyti paveldosaugos
specialistų atestavimą.

8. Kriterijus. Atestuotų
paveldosaugos specialistų
skaičius (vnt.)

150

Kontrolės skyrius I-IV ketv.

9. Veiksmas. Parengti kilnojamųjų kultūros vertybių
9. Kriterijus. Parengtas
pasų išdavimo savininkams, kuriems šie pasai neišduoti, kilnojamųjų kultūros vertybių
planą.
pasų išdavimo savininkams,
kuriems šie pasai neišduoti,
planas (vnt.)
10. Veiksmas. Parengti kilnojamųjų kultūros vertybių
apsaugos reglamentai savininkams, kuriems šie
reglamentai nėra išduoti.

10.1. Kriterijus. Parengti ir
įteikti kilnojamųjų kultūros
vertybių apsaugos reglamentai
(vnt.)

11. Veiksmas. Vykdyti KPD kovos su korupcija 2012- 11. Kriterijus. Kultūros
2014 metų priemonių planą, vykdyti įgyvendinimo
ministerijai pateiktų priemonių
stebėseną ir teikti priemonių poveikio vertinimą Kultūros poveikio vertinimų skaičius
ministerijai

12. Veiksmas. Nustatyti ir įvertinti KPD teikiamų
paslaugų kultūros paveldo srityje administracinę naštą,
vadovaujantis vertinimui pasirinktais kultūros paveldo
apsaugos srities teisės aktais, patikslinti šiuos teisės
aktus, siekiant sumažinti šią naštą

12. Kriterijus. Kultūros paveldo
srityje teikiamų paslaugų, kurių
administracinė našta sumažinta,
dalis (proc.)

5

1

Kontrolės skyrius

IV ketv.

170

KPD teritoriniai
padaliniai

I-IV ketv.

2
Kontrolės skyrius III-IV ketv.
(kas pusę
metų)

10

Juridinis skyrius,
Apskaitos,
paveldotvarkos
planavimo
skyrius

I-IV ketv.

Kultūros srities
antikorupcinė 20112014 metų programa, 23
priemonė

02-04-01-02-03

Priemonė. Vykdyti Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą
1. Veiksmas. Organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti
Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties 13 str. 4
d. vykdymą, tvarkant Lietuvos Katalikų Bažnyčios
nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros paveldo objektus
pagal Dvišalės nuolatinės komisijos patvirtintus
prioritetus.

02-04-01-02-04

16

Apskaitos,
paveldotvarkos
planavimo
skyrius,
VĮ "Lietuvos
paminklai"

1. Kriterijus. Tvarkomi į Jono
Pauliaus II piligrimų kelio
programą įtraukti objektai ar jų
dalys (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų
P-02-04-01-02-03)

3

Apskaitos,
paveldotvarkos
planavimo
skyrius,
VĮ "Lietuvos
paminklai"

1. Kriterijus. Kultūros paveldo
apskaitos dokumentų projektų
skaičius (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų
P-02-04-01-02-04)

2450

2. Veiksmas. Vykdyti užsakomuosius taikomuosius
tyrimus, siekiant gauti pajamų.

2. Kriterijus. Atliktų taikomųjų
tyrimų skaičius (vnt.)

8

6

Kultūros paveldo I-IV ketv.
centras

Kultūros paveldo
centras

0

1700

1700

0

2218

2218

1292

2193

2193

1283

25

25

9

I-IV ketv.

Priemonė. Tirti bei kaupti duomenis apie kultūros paveldą
1. Veiksmas. Atliekamų tyrimų pagrindu parengti
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų
projektus; atskleisti vertingųjų savybių požymių
turinčius ir kitus nekilnojamuosius objektus, esančius
kultūros vertybių teritorijose. Rengti dokumentus,
reikalingus kilnojamųjų kultūros vertybių, nesančių
valstybinėse saugyklose, įregistravimui Kultūros vertybių
registre.

3000

I-IV ketv.

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

02-04-01-02-05

1. Kriterijus. Tvarkomi Lietuvos
Katalikų bažnyčios nekilnojamojo
ir kilnojamojo kultūros paveldo
objektai ar jų dalys (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų
P-02-04-01-02-02)

3000

IV ketv.

02-04-01-02-06

02-04-01-02-07

Priemonė. Parengti duomenis nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui
1. Veiksmas. Registruoti juridinius faktus
Nekilnojamojo turto registre:
▪ Apie nekilnojamojo daikto buvimą nekilnojamųjų
kultūros vertybių teritorijoje arba jų apsaugos zonoje;
▪ Apie nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą
kultūros vertybių registre;
▪ Apie paveldosaugos reikalavimų taikymą.
▪ Moksliniai žvalgomieji archeologiniai tyrimai
vertingųjų savybių pobūdžio objektų ir vietovių
atskleidimui.

1. Kriterijus. Atliktų
archeologinių tyrimų skaičius
(vnt.)

2

▪ Kultūros vertybių registro duomenų palaikymas ir
atnaujinimas.

1.2. Kriterijus. Informacinės
sistemos techninis palaikymas
(vnt.)

1

130

0

150

150

0

I-IV ketv.
Apskaitos,
paveldotvarkos
planavimo
skyrius, Registro
tvarkymo,
viešųjų ryšių ir
edukacijos
skyrius

Priemonė. Dalyvavauti tarptautinių organizacijų ir Baltijos jūros regiono šalių programose ir projektuose bei tarpvalstybiniame bendradarbiavime kultūros paveldo
apsaugos srityje
I-IV ketv.
1
Registro
1. Veiksmas. Užtikrinti Lietuvos dalyvavimą tarptautinių 1.1. Kriterijus. Dalyvauta
tvarkymo,
organizacijų programose ir projektuose kultūros paveldo Jungtinių Tautų organizacijų
viešųjų ryšių ir
srityje.
(UNESCO, ICCROM)
edukacijos
renginiuose (vnt.)
skyrius
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų
P-02-04-01-02-05)

7

130

Regionų kultūros plėtros
2012-2010 metų
programa

2. Veiksmas. Organizuoti seminarus, konferencijas
miestų ir rajonų paveldosaugos specialistams, kultūros ir
švietimo įstaigoms, visuomeninėms organizacijoms,
kultūros paveldo objektų valdytojams

1.2. Kriterijus. Dalyvauta
europinio lygmens tarptautinių
organizacijų (Europos Tarybos:
Kultūros paveldo ir
kraštovaizdžio komiteto
(CDCPP), Europos kultūros kelių
instituto (EKKI), HEREIN
programų, Europos archeologijos
konciliumo; Europos Sąjungos:
Europos paveldo vadovų forumo
(EHHF); Europos paveldo teisinio
forumo (EHLF); Pirmininkavimo
Europos Sąjungos Tarybai ir
kituose renginiuose kultūros
paveldo srityje) vykdomų
projektų renginiuose (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų
P-02-04-01-02-05)

3

1.3. Kriterijus. Dalyvauta
Baltijos jūros regiono šalių
(BJRŠ) kultūros paveldo
monitoringo grupės ir
specializuotų darbo grupių
veikloje (vnt.)
(atitinka
KM strateginio veiklos plano
kriterijų
P-02-04-01-02-05)

3

2.1. Kriterijus. Surengta Europos
paveldo dienų renginių savaitė
Lietuvos savivaldybių teritorijose
(vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų
P-02-04-01-02-05)

1

8

02-04-01-02-08

2.2. Kriterijus. Organizuota
seminarų miestų ir rajonų
paveldosaugos specialistams,
kultūros ir švietimo įstaigoms,
visuomeninėms organizacijoms,
kultūros paveldo objektų
valdytojams apie Departamento
vykdomas nekilnojamojo kultūros
paveldo pažinimo sklaidos ir
atgaivinimo, apsaugos ir
finansavimo programas,
paveldosaugos aktualijas,
skatinant atsakomybę už paveldo
išsaugojimą (vnt.) (atitinka KM
strateginio veiklos plano kriterijų
P-02-04-01-02-05)

1

3. Kriterijus. Dalyvauta
susitikimuose su kitų šalių
kultūros paveldo apsaugos
institucijomis (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų
P-02-04-01-02-05)

1

434

Priemonė. Užtikrinti visuomenei galimybę pažinti ir saugoti kultūros paveldą
1. Veiksmas. Informuoti visuomenę apie kultūros
paveldą, jo apsaugos procesus, užtikrinant galimybę jį
pažinti ir saugoti. Dalinai finansuoti paveldosauginės
literatūros leidybos bei nekilnojamojo kultūros paveldo
pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektus.

1. Kriterijus. Iš dalies finansuotų
projektų, skirtų deramai
informacijos apie paveldą sklaidai
užtikrinti, skaičius (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų
P-02-04-01-02-06)

2. Veiksmas. Teikti informaciją apie kultūros paveldo
apsaugą žiniasklaidoje ir vykdyti jos monitoringą.

2. Kriterijus. Parengti
pranešimai spaudai (vnt.)

9

20

ne mažiau
kaip 20

Registro
tvarkymo,
viešųjų ryšių ir
edukacijos
skyrius

I-IV ketv.

434

0

02-04-01-02-09

1840

Priemonė.Vykdyti Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programą

1. Veiksmas. Organizuoti ir įgyvendinti Žemaičių
Krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų
jubiliejaus minėjimo 2009-2017 m. programos
priemones.

1. Kriterijus. Tvarkomi į
Žemaičių krikšto ir Žemaičių
vyskupystės įsteigimo 600 metų
jubiliejaus minėjimo 2009-2017
programą įtraukti objektai ar jų
dalys (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų
P-02-04-01-02-07)

3

Apskaitos,
paveldotvarkos
planavimo
skyrius,
VĮ "Lietuvos
paminklai"

1840

0

Žemaičių krikšto ir
Žemaičių vyskupystės
įsteigimo 600 metų
jubiliejaus minėjimo
2009–2017 metų
programa

I-IV ketv.

1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:

23019

23019

5647

x

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

22994

22994

5638

x

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

x

x

x

x

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

25

25

9

x

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

x

x

x

x

23019

23019

5647

x

Iš viso programai finansuoti (1+2)
_____________________

10

