LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL 2009-2011 METŲ STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANŲ PATVIRTINIMO
2009 m. balandžio 9 d. Nr. ĮV-180
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin., 2008, Nr. 149-6020) 1 straipsniu, Kultūros
ministerijos 2009 metų sutrumpintu strateginiu veiklos planu, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 181 „Dėl strateginių veiklos planų" (Žin., 2009,
Nr. 31-1227), Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m.birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879; 2009, Nr. 6-167,
Nr. 36-1378) 7 ir 59 punktais:
1. T v i r t i n u šių Kultūros ministerijos valdymo srities įstaigų 2009-2011 metų
strateginius veiklos planus (pridedama):
1.1. Koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinės filharmonijos;
1.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos;
1.3. Lietuvos aklųjų bibliotekos;
1.4. Lietuvos dailės muziejaus;
1.5. Lietuvos nacionalinio dramos teatro;
1.6. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos;
1.7. Lietuvos nacionalinio muziejaus;
1.8. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro;
1.9. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus;
1.10. Nacionalinio muziejaus „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai";
1.11. Valstybinės kalbos inspekcijos.
2. N u s t a t a u, kad atsižvelgiant į sudėtingą šalies ekonominę ir finansinę būklę 1.1.1.11. punktuose nurodytų strateginių planų programoms skirtus asignavimus metų
eigoje leidžiama perskirstyti tarp programos priemonių, neviršijant metams skirtos asignavimų
sumos kiekvienai konkrečiai programai.

3. Į p a r e i g o j u 1.1.-1.11. punktuose nurodytų įstaigų vadovus paskelbti savo įstaigų
2009-2011 m. strateginius veiklos planus įstaigų interneto tinklalapiuose per 3 darbo dienas nuo šio
įsakymo įsigaliojimo.
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Remigijus Vilkaitis
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2009 m. balandžio 9 d.
įsakymu Nr. ĮV-180
1a forma

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
2009-2011 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
Asignavimų valdytojo kodas

90.022.1075

Aplinkos ir išteklių analizė:
Išorės veiksniai:
Politiniai: Valstybė įsipareigojo išsaugoti kultūros paveldą teisės aktais: Lietuvos Respublikos
Konstitucija (42 ir 47 str.), Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu (Žin., 1997, Nr. 2-16), kur
kultūros paveldo apsauga įrašyta į prioritetinių sričių sąrašą, taip pat - ratifikuotomis tarptautinėmis
konvencijomis:
- Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija (Žin., 2006, Nr. 73-2766);
- Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija (Žin., 1999, Nr. 100-2896);
- Europos kraštovaizdžio konvencija (Žin. 2002, Nr. 104-4621);
- Europos archeologijos paveldo apsaugos konvencija (Žin., 1999, Nr. 100-2895);
- UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija (Žin., 1998, Nr. 1022806);
- Povandeninio paveldo apsaugos konvencija (Žin., 2006, Nr. 65-2389).
Ekonominiai: Valstybės biudžeto asignavimų mažėjimas kultūros paveldo apsaugos programoms
finansuoti nesudaro sąlygų išsaugoti reikšmingiausius ir vertingiausius kultūros paveldo objektus. Be
to, pagal galiojančią mokesčių sistemą žymi tikslinių lėšų, skiriamų paveldui tvarkyti, dalis grįžta į
valstybės biudžetą. Ne visur yra aiškūs paveldosauginiai reikalavimai, kurie nustatomi tik
specialiaisiais paveldotvarkos projektais (specialiaisiais planais).
Socialiniai: Kultūros paveldo išsaugojimas svarbus socialiniu požiūriu: nemaža kultūros paveldo
dalis yra pastatai, statiniai ir jų kompleksai, todėl tinkamai juos tvarkant ir prižiūrint sumažėtų ūkiškai
nenaudojamų pastatų. Nemažai sakralinės paskirties pastatų yra kultūros paveldo objektai, todėl jų
tvarkymas aktualus didžiajai Lietuvos visuomenės daliai. Visuomenė vis aktyviau suvokia būtinybę
išsaugoti kultūros paveldą, steigdama organizacijas, besirūpinančias kultūros vertybių apsauga.
Technologiniai: Modernių komunikacinių technologijų diegimas suteikia galimybę kurti
informacinę visuomenę, skatina kultūros informacijos sklaidą.
Ekologiniai: Tinkamai saugant ir prižiūrint kultūros paveldo objektus, sprendžiamos ekologinės
problemos. Tvarkant ir pritaikant naudojimui saugomus kultūros paveldo objektus (viešojo pažinimo,
viešosios pagarbos, architektūros, istorinius parkus ir sodus), tvarkoma aplinka, gerinama
kraštovaizdžio kokybė. Kultūros paveldo apsauga tampriai susijusi su gamtos apsauga, todėl svarbus
šių sričių problemų kompleksinis sprendimas. Restauravimo darbams naudojant sertifikuotas
medžiagas, siekiama išvengti pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.
Vidaus veiksniai:
Teisinė bazė
Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą (Žin.,1995, Nr.
3-37; 2004, Nr. 153-5571) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos valstybinį administravimą
organizuoja ir už jį atsako Lietuvos Respublikos kultūros ministras, o konkrečias nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos valstybinio administravimo funkcijas atlieka ir už jų vykdymą atsako
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas), kuris veikia pagal
Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintus Departamento nuostatus. Departamento, kaip
kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos valstybės valdymo institucijos, funkcijas ir teises
reglamentuoja Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (Žin.,1996, Nr.
14-352). Pažymėtina, kad 2008-07-03 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos
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kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymą (Žin.,2008, Nr. 81-3183), kuriuo
išdėstė Kilnojamųjų kultūros vertybių įstatymą nauja redakcija. Iki šio įstatymo įsigaliojimo 2009-0701 turi būti parengti ir patvirtinti visi jam įgyvendinti reikalingi teisės aktai. Lietuvos Respublikos
kultūros ministras 2008-09-04 įsakymu Nr. ĮV-439 pavedė Departamentui parengti šiam įstatymui
įgyvendinti reikalingus teisės aktų projektus. Atsižvelgdamas į tai, Departamento direktorius 2008-0930 įsakymu Nr. Į-371 patvirtino Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo
pakeitimo įstatymo įgyvendinimo priemonių planą, pagal kurį ir rengiami poįstatyminių teisės aktų
projektai.
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu nustatyta kultūros paveldo tvarkybos
finansavimo sistema, kad valstybė gali finansuoti tik paskelbtų valstybės saugomais arba inicijuotų
skelbti valstybės saugomais paveldo objektų tvarkybos darbus ir tik tais atvejais, kai patys valdytojai
skiria lėšų jų tvarkybai.
Paveldosaugos nuostatos yra įteisintos daugelyje Lietuvos Respublikos įstatymų, tiesiogiai
nesusijusių su kultūros vertybių apsauga: Saugomų teritorijų įstatyme (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001,
Nr. 108-3902); Aplinkos apsaugos įstatyme (Žin., 1992, Nr. 5-75); Statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr.
32-788; 2001, Nr. 101-3597); Žemės įstatyme (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868);
Nekilnojamojo turto registro įstatyme (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr.55-1948); Žemės reformos
įstatyme (Žin., 1991, Nr.24-635; 1997, Nr. 69-1735); Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme (Žin.,
2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) ir kt.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
nuostatas, yra parengti ir kultūros ministro patvirtinti reikalingi poįstatyminiai teisės aktai, suformuota
nauja Departamento struktūra. Esama kultūros paveldo apsaugos sistema, remiantis galiojančiais
paveldosaugos ir su jais susijusiais teisės aktais, dar tobulintina ir keistina. Valstybinės kultūros
paveldo komisijos sudaryta darbo grupė dėl kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų
trūkumų analizės ir jų tobulinimo bei pasiūlymų suformulavimo analizuoja kultūros paveldo apsaugą
reglamentuojančius teisės aktus ir rengia konkrečius pasiūlymus dėl jų pakeitimo.
Organizacinė struktūra
Kultūros paveldo departamento struktūrą sudaro dešimt teritorinių padalinių bei devyni
centriniai skyriai su poskyriais: 1) Administracinis skyrius su Viešųjų pirkimų poskyriu, Ūkio poskyriu
ir Dokumentacijos poskyriu, 2) Apskaitos skyrius, 3) Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyrius,
4) Juridinis skyrius su Personalo administravimo poskyriu, 5) Kontrolės skyrius su Išvežamų į užsienį
kultūros vertybių poskyriu, 6) Paveldotvarkos skyrius, 7) Planavimo ir programų skyrius, 8)
Tarptautinis, ryšių su visuomene ir edukacijos skyrius bei 9) Vidaus audito skyrius. Kultūros paveldo
departamentui vadovauja direktorius, pagal patvirtintą struktūrą turintis pavaduotoją. Departamento
direktoriaus pavaduotojas kuruoja Apskaitos, Paveldotvarkos ir Tarptautinį, ryšių su visuomene ir
edukacijos skyrius. Kiti skyriai ir teritoriniai padaliniai yra tiesiogiai pavaldūs direktoriui.
Departamento dešimt teritorinių padalinių išsidėstę apskričių centruose ir jų veiklos teritorija sutampa
su apskričių ribomis.
Departamento valdymo struktūros schema
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Departamentui pavaldi biudžetinė kultūros įstaiga Kultūros paveldo centras ir valstybės įmonė
„Lietuvos paminklai“.
2008 m. rugsėjo mėn. UAB „Lietuvos paminklai“ buvo pertvarkyti į valstybės įmonę „Lietuvos
paminklai“. Departamento direktoriaus 2008-04-22 įsakymu Nr. Į-120 ,,Dėl valstybės įmonės
,,Lietuvos paminklai“ valdybos sudarymo“ įsteigtas valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ valdymo
organas – valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ valdyba.
Žmonių ištekliai (pareigybės, kvalifikacija)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1641 „Dėl didžiausio
leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį
iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 501649, 152-5601; 2006, Nr. 108-4111) 1.7. 4 p. Departamentui patvirtintas didžiausias leistinas
pareigybių skaičius yra 128. Nuo 2008 01-01 iki 2008-12-31 m. surengta 15 konkursų laisvoms
pareigybėms užimti.
2009 m. sausio 31 d. Departamente užimtos 127 pareigybės, iš kurių 113 valstybės
tarnautojai, o 14 dirba pagal darbo sutartis. Departamento valstybės tarnautojai pagal lygį ir statusą
pasiskirstę taip: A lygio įstaigos vadovas – 1, A lygio karjeros valstybės tarnautojai – 107 ir B lygio
karjeros valstybės tarnautojai – 6. Pagal kategorijas valstybės tarnautojai pasiskirstė taip: 18 kategorija
– 1, 17 – 1, 15 – 2, 14 – 16, 13 – 5, 12 – 6, 11 – 53, 10 – 1, 9 – 27, 8 – 1, 6 – 1.
Departamento valstybės tarnautojai pagal išsilavinimą pasiskirstę taip: aukštasis
universitetinis – 106 (93,8 proc.), aukštasis neuniversitetinis, aukštesnysis, vidurinis arba vidurinis
profesinis (specialusis) – 7 (6,2 proc.).
Departamente dirba 81 moteris arba 63,8 proc. ir 46 vyrai arba 36,2 proc.
Pagal amžių Departamento specialistai susiskirstė taip: 18-30 m.- 34, 31-40 m. – 19, 41-50 m.
– 40, 51-62,5 m. – 32, virš 62,5 m. – 2. Vidutinis specialistų amžius 2008 m. buvo 42,5 m. (vyrų - 43,5
m., moterų 41,9 m.).
Didžiąją darbuotojų dalį sudarė specialistai – 71 (55,9 proc.), 31 valstybinis inspektorius (24,4
proc.) bei vadovaujantys asmenys – 25 (19,7 proc.). Didžiausias Departamento centrinis padalinys buvo
Administracinis skyrius (11 specialistų), o didžiausias teritorinis padalinys – Vilniaus (12 specialistų).
2008 m. gegužės mėn. įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo
pakeitimams, Departamentas buvo perkeltas į II įstaigų grupę. Departamentui didžiausias leistinas
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš
valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičius nekito – 128 (1997 – 2000 m. – 70,
2001 -2005 m. -72, 2005 m. – 88, 2006 -108).
Planavimo sistema
Departamente veiklos ir finansinių išteklių planavimą vykdo Strateginio planavimo grupė,
sudaryta iš visų skyrių vedėjų. Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. X43 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos” (Žin., 2004, Nr. 181-6703) numatyta didinti
kultūros paveldo apsaugos finansavimą, ši nuostata įrašyta ir į programos priemonių planą. Rengiant
kultūros paveldo išsaugojimo darbų metines paveldotvarkos programas, lėšos turi būti
koncentruojamos, kad darbai objektuose būtų kuo greičiau užbaigti. Siekiant, kad daugiau objektų būtų
sutvarkyta, tenka mažinti tvarkomų objektų skaičių. Nemažai paveldo objektų yra keliantys avarijos
grėsmę, tačiau į Paveldotvarkos programas įtraukiami daugiausiai tie objektai, kuriuose darbai vykdomi
jau kelerius metus. Tačiau finansavimas kultūros paveldo išsaugojimui yra mažinamas.
Lietuvos Respublika ir Šventasis Sostas 2000 m. gegužės 5 d. pasirašė sutartį “Dėl
bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje” (Žin., 2000, Nr.67-2024). Šios sutarties 13 straipsnio 4
dalies 2 ir 3 punktuose nustatyta, kad Dvišalė komisija parengs kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros
vertybių sąrašus pilnam jų konservavimo ir restauravimo darbų valstybės finansavimui gauti, taip pat parengs ir periodiškai patikslins kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašus prioritetine
tvarka valstybės paramai gauti. Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo
švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimui 2009 m. skirta 10 mln. Lt.
Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms
2007-2013 metų programa buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d.
nutarimu Nr. 842 (Žin. 2007, 92-3687). Įgyvendinant šios programos 2008 m. priemones, buvo
parengti 5 kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų projektai ir pradėti tvarkybos darbai. Iš viso
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atliktiems darbams 2008 m. iš privatizavimo fondo buvo skirta 2,04 mln. Lt. 2009 metais šia programa
papildomos Departamento vykdomos programos, į kurią įtraukti kultūros paveldo objektai, kurių
tvarkybos darbų vykdytojas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 575
(Žin.,2008, Nr.71-2734) paskirtas Departamentas. 2009 m. šiai programai finansuoti iš valstybės
biudžeto numatoma skirti 2,0 mln. Lt. Tvarkybos darbai bus atliekami Šiluvos bazilikos Apreiškimo
koplyčios, Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio, Žemaičių Kalvarijos bazilikos, Pivašiūnų Švč.
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir Trakų parapinės bažnyčios tvarkybos darbai.
2008 m. kompensacijoms kultūros paveldo objektų valdytojams už atliktus tvarkomuosius
paveldosaugos darbus iš valstybės biudžeto buvo skirta 2 mln. Lt. Iš privačių asmenų buvo gauta 15
prašymų dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo
ir tyrimų išlaidų kompensavimo, iš kurių 8 buvo patenkinti, skiriant 1 476 061 Lt. Išnagrinėjus
pateiktus dokumentus, visų asignavimų panaudoti nebuvo galima, nes septynių savininkų pateikti
prašymai bei pridėti dokumentai neatitiko Kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV157 patvirtintų Privačios nuosavybės prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo
kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių reikalavimų
(Žin., 2005, Nr. 53-1815; 2006, Nr. 101-3920, 2008, Nr. 55-2117). Dėl to liko nepanaudoti 523 939 Lt.
Prašymai dėl kompensacijų teikiami ir nagrinėjami visus metus, todėl tikimasi, kad 2009 m.
bus pateikta daugiau prašymų iš medinės architektūros paveldo objektų savininkų. Tikimasi, kad
numatomi skirti 1,4 mln. Lt. bus panaudoti ne tik kompensuoti už privačios nuosavybės – prieinamų
visuomenei lankyti saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos
darbų, jų projektavimo ir taikomųjų tyrimų išlaidas, tačiau taip pat ir už veiklos apribojimus
skelbiamų saugomais nekilnojamojo kultūros paveldo objektų bei saugomų nekilnojamojo kultūros
paveldo objektų užkonservavimo išlaidas.
2009 metais Departamentas įgyvendins 7 programas: Kultūros paveldo apsaugos valstybinio
administravimo, Kultūros paveldo apskaitos, Paveldotvarkos, Nekilnojamojo kultūros paveldo
pažinimo sklaidos ir atgaivinimo, Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl
bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo, Jono Pauliaus II piligrimų
kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms, Specialiąją
nekilnojamojo kultūros paveldo paslaugų programą.
Finansiniai ištekliai
Departamentas yra valstybės valdymo įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto. Didelę dalį lėšų tenka skirti patalpoms išlaikyti, autotransportui eksploatuoti ir degalams
įsigyti. Automobilius turi Departamento teritoriniai padaliniai, kurių pagrindinė funkcija - paveldo
objektų apžiūrėjimas, vykdomų darbų priežiūra, pirminė apskaita, apsaugos kontrolė. Padidėjusios
ryšių paslaugų kainos taip pat neigiamai įtakoja institucijos veiklą, nes Departamentas rūpinasi visos
Lietuvos kultūros paveldo apsauga ir ryšio priemonės yra pirmaeilės svarbos darbo priemonė. Įstaigų ir
personalo išlaikymui valstybės lėšos neproporcingai mažos. Iš viso 2009 metams kultūros vertybių
tvarkymo darbų finansavimui gauta paraiškų (be apskaitos darbų), pagal kurias lėšų poreikis –59,7 mln.
Lt. Lietuvos Respublikos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plane numatyta iki 2020 metų
parengti visų 6028 valstybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos specialiojo planavimo
dokumentus. Nuo 2006 m. pradėti rengti 53 paveldo objektų apsaugos specialieji planai, vieno plano
vidutinė sąmatinė kaina apie 80 tūkst. Lt, visų planų parengimas kainuotų apie 500 mln. Lt, t. y.
tokiems planams parengti per likusius 12 metų kasmet reikėtų skirti apie 40 mln. Lt Pagal turimas
finansines galimybes 2009 m. Departamentas šių planų rengimui numato skirti tik 1,5 mln. Lt.
Apskaitos tinkamumas
Departamentas kasmet kaupia informaciją apie vykdomų programų rodiklius: kiek objektų
įrašoma į Kultūros vertybių registrą, kiek jų likę senuosiuose istorijos ir kultūros paminklų sąrašuose,
kiek paskelbta kultūros paminklais, kuriems parengti apskaitos dokumentai; kiek išduodama sąlygų
teritorijų planavimo dokumentams rengti, kitai projektinei dokumentacijai; kiek suderinama projektų;
kiek išduodama leidimų, kokia pažeidimų kultūros vertybėse statistika. Statistiniai duomenys
pateikiami metinėse Departamento ataskaitose, kurios pateikiamos Kultūros ministerijai ir Valstybinei
kultūros paveldo komisijai. Programų vykdytojai teikia tarpines ataskaitas.
Ryšių sistema (informacinės ir komunikacijos sistemos)
Didžioji dalis Departamento darbuotojų yra aprūpinti kompiuteriais, centriniame aparate jie
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sujungti į lokalų tinklą, tinklas prijungtas prie interneto skirtine linija. Teritoriniuose padaliniuose irgi
yra bent po vieną kompiuterį, prijungtą prie interneto komutuojama linija.
Departamentas turi interneto svetainę www.kpd.lt, kuri supažindina specialistus ir visuomenę su
įvairiomis paveldo sritimis ir jo apsauga, norminiais dokumentais ir pan.
Įdiegta Departamento kanceliarijos raštų registravimo ir kontrolės kompiuterinė programa,
turima po vieną aktualių teisės aktų (Litlex) ir nekilnojamojo turto registro duomenų bazės naudojimosi
licenciją.
Kultūros paveldo centro kultūros paveldo apskaitos dokumentai skelbiami Kultūros paveldo
centro svetainėje www.kpc.lt.
Fiziškai ir moraliai pasenę (>7metai) kompiuteriai pagal galimybes keičiami naujais
Vidaus kontrolės sistema (taip pat vidaus audito sistema)
Lemiamas veiksnys Departamento uždaviniams įgyvendinti ir geresniems vykdomų programų
rezultatams pasiekti yra tinkamas Departamento vidaus kontrolės sistemos sukūrimas ir efektyvus jos
priemonių taikymas.
Departamento direktoriaus 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. Į-252 patvirtintos Departamento
finansų kontrolės taisyklės, kurios nuolat tobulinamos. Numatytos asmenų, kurie vykdo išankstinę,
einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, pareigybės. Patvirtintos finansų kontrolės taisyklės
Departamentui padeda užtikrinti ekonomišką ir veiksmingą veiklą, gerus siektinus Departamento
veiklos rezultatus, teisės aktų ir vadovų nurodymų laikymąsi, turto ir informacijos apsaugą, klaidų ir
apgaulės nustatymą ir prevenciją, finansinės ir valdymo informacijos patikimumą ir pateikimą laiku.
Audito tarnyba Departamente įsteigta, vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. P-57 „Dėl Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos struktūros patvirtinimo“. Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. P-290 „Dėl Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos struktūros, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių
patvirtinimo“ vietoje Audito tarnybos patvirtintas Departamento Vidaus audito skyrius.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2086 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr.
Į-114 “Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos paveldosaugos programų
koordinavimo, įgyvendinimo organizavimo ir įgyvendinimo kontrolės užtikrinimo” paskirti atsakingi
asmenys už Kultūros paveldo apsaugos programų vykdymo kontrolę. Atskirais Departamento
direktoriaus įsakymais yra skiriami specialistai, atsakingi už darbų, finansuojamų iš nekilnojamojo
kultūros paveldosaugos programos, vykdymo kontrolę. Departamento direktoriaus 2007 m. birželio 13
d. įsakymu Nr. Į-330 “Dėl komisijos sudarymo nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos ir
Lietuvos Respublikos ir Šv. Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje
(paveldotvarka) įgyvendinimo programų vykdymo kontrolei” sudaryta komisija tikrina į nekilnojamojo
kultūros paveldo paveldotvarkos ir Lietuvos Respublikos ir Šv. Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo
švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programas įrašytų objektų tvarkybos darbus.
STIPRYBĖS:
• Skiriamos kompensacijos už atliktus tvarkomuosius paveldosaugos darbus kultūros paveldo
objektų valdytojams skatina privačią iniciatyvą, tvarkant valstybės saugomus kultūros paveldo
objektus.
• Restauravimo ir konservavimo bei kitus tvarkybos darbus vykdančių specialistų kvalifikacijos
lygis yra pakankamai aukštas.
• Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektai, kuriuos vykdo
valstybės ir valdymo institucijos, viešosios įstaigos, visuomeninės organizacijos, kiti juridiniai ir
fiziniai asmenys, iš dalies finansuojami Departamento, skatina visuomenę aktyviau domėtis ir
puoselėti kultūros paveldą, ieškoti naujų nekilnojamojo kultūros paveldo propagavimo formų.
• Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros
srityje įgyvendinimo programa leidžia nuosekliai tvarkyti kultūros paveldą.
• Kultūros paveldo išsaugojimo valdymui suformuotas pakankamas specialistų kiekis
SILPNYBĖS:
• Valstybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos specialiojo planavimo dokumentų
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rengimas ilgai trunkantis ir nepakankamai finansuojamas.
• Nepakankamas atestuotų specialistų kiekis specialiojo planavimo dokumentų rengimui.
• Nepakankamas finansavimas kultūros paveldo išsaugojimui.
• Didelis darbo krūvis apskaitos tarnyboms dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertingųjų
savybių nustatymo
GALIMYBĖS:
• Turtingas kultūros paveldas skatina kultūrinio turizmo projektų vystymą ir įgyvendinimą.
• Kultūros paveldo objektų tvarkyba ir pritaikymas skatina tolygią regionų plėtrą.
• Intensyvėjanti kultūros paveldo sklaida ir atgaivinimas skatina visuomenę įsitraukti į kultūros
paveldo išsaugojimo procesą.
• Tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir naujai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos
programos (Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo
reikmėms 2007-2013 metų programą, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 842 (Žin. 2007, 92-3687)) sudaro prielaidas platesniu mastu saugoti
reikšmingiausius kultūros paveldo objektus.
• Nacionalinę reikšmę turinčių itin vertingų kultūros paveldo objektų įtraukimas į UNESCO
Pasaulio paveldo objektų sąrašą skatina visuomenės aktyvumą ir dėmesį paveldosaugai.
• Operatyviai fiksuoti įvykius kultūros paveldo objektuose.
GRĖSMĖS
• Didėjančios investicijos į statybą ir miestų plėtrą skatina investuotojus ieškoti būdų apeiti
paveldosaugos reikalavimus, sudarydamos pavojų nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimui.
• Įstatymu nustatyta nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinė apsauga ir su tuo susijęs jų
skelbimas saugomomis sukelia korupcijos riziką.
• Dėl nepakankamo nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos ir paveldotvarkos programų
finansavimo iš valstybės ir savivaldybių biudžeto kyla grėsmė kultūros paveldo išsaugojimui.
• Mažėjant valstybiniams užsakymams, paveldotvarkos specialistai (restauratoriai, tyrėjai) ieško
kitų veiklos sričių.
• Dėl nepakankamo finansavimo nebus parengti iki 2020 metų valstybės saugomų kultūros
paveldo objektų apsaugos specialiojo planavimo dokumentai, kaip numatyta Lietuvos Respublikos
bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plane.
STRATEGINIAI RYŠIAI
Stiprybių panaudojimas galimybėms realizuoti
Kompensacijų skyrimas už paveldosaugos tvarkomuosius darbus skatina tolygią regionų plėtrą.
Vykdomi nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektai skatina kultūrinio
turizmo projektų vystymą ir įgyvendinimą.
Silpnybių šalinimas pasinaudojant galimybėmis
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir naujai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos programos
(Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 20072013 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu
Nr. 842 (Žin. 2007, 92-3687) sudaro prielaidas platesniu mastu saugoti reikšmingiausius kultūros
paveldo objektus.
Stiprybių panaudojimas grėsmėms sumažinti
Informuojant visuomenę apie kultūros paveldo išsaugojimo svarbą (spaudoje, TV, internete, įvairiuose
viešuose renginiuose ir seminaruose), investuotojai skatinami laikytis paveldosaugos reikalavimų.
Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje
įgyvendinimo programa leidžia intensyviau saugoti sakralinį paveldą, tai sudaro papildomą finansinę
galimybę išsaugoti daugiau kultūros paveldo objektų.
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Silpnybių šalinimas grėsmių sumažinimui
Skiriant daugiau dėmesio restauravimo specialistų ugdymui, paveldotvarkos specialistai
neieškos kitų veiklos sričių.
Institucijos misija: Išsaugoti Lietuvos kultūros paveldą, perduoti jį ateities kartoms kaip tautos
savasties išlikimo garantą, kraštovaizdžio sudedamąją dalį ir Lietuvos įvaizdžio formavimo priemonę,
sudaryti sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis.
Institucijos strateginiai tikslai:
Institucijos strateginio tikslo pavadinimas
Kodas
Kultūros paveldo išsaugojimas
01
Tikslo aprašymas
Prižiūrėti ir tvarkyti kultūros vertybes. Išsaugoti ir perduoti ateities kartoms kultūrinį kraštovaizdį bei
integruoti jį į visuomenės gyvenimo plėtros procesus. Užtikrinti kultūros paveldą tvarkančių specialistų
kvalifikaciją.
Efekto kriterijus:
- Sutvarkytų objektų arba jų dalių skaičiaus kaita palyginus su 2008 m. ( proc.).
Institucijos strateginio tikslo pavadinimas
Kodas
Kultūros paveldo inventorizavimas
02
Tikslo aprašymas
Identifikuoti kultūros paveldą, jį inventorizuoti bei kaupti apie jį informaciją. Įrašyti objektus į
Kultūros vertybių registrą, inicijuoti reikšmingiausių kultūros paveldo objektų paskelbimą kultūros
paminklais. Integruoti registro duomenis į kitus valstybės registrus. Tvarkyti Kultūros vertybių registrą,
administruoti jo informacinę sistemą. Kaupti, tvarkyti, sisteminti ir saugoti kultūros paveldo saugojimo
dokumentus specializuotose paveldosaugos saugyklose.
Efekto kriterijus
- Inventorizuotų Lietuvos kultūros paveldo objektų skaičiaus kaita palyginus su 2008 m. (proc.).
Institucijos strateginio tikslo pavadinimas
Kodas
Kultūros paveldo pristatymas visuomenei
04
Tikslo aprašymas
Pristatyti kultūros paveldą visuomenei, ugdyti supratimą apie kultūros paveldo vertę, užtikrinti
visuomenės švietimą.
Efekto kriterijus
- Renginių sklaidos didėjimas (proc.).
Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų)
Ekonominės
klasifikacijos grupės

Asignavimai
Asignavimai
Projektas
2010- Projektas 20112008-iesiems metams 2009-iesiems metams iesiems metams
iesiems metams

1. Iš viso
asignavimų
išlaidoms
iš
jų:
darbo
užmokesčiui
turtui įsigyti
2.
Finansavimo
šaltiniai
2.1.Lietuvos
Respublikos
valstybės biudžetas
iš
jo:
bendrojo
finansavimo lėšos

51114

44749

43515

43515

44950
6626

43199
6156

43515
6657

43515
6657

6164

1550

51114

44749

43515

43515

51114

44749

43515

43515
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Ekonominės
klasifikacijos grupės

Asignavimai
Asignavimai
Projektas
2010- Projektas 20112008-iesiems metams 2009-iesiems metams iesiems metams
iesiems metams

ES lėšos
kitos
specialiųjų 125
programų lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
Pagrindiniai rodikliai
Įstaigų skaičius
2

5

Teikiamų programų skaičius
7

5

5

Pareigybių skaičius
128+63

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEDAI
1b forma. Programų aprašymai
1 lentelė. 2008-2011-ųjų metų programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų
suvestinė.
2 lentelė. 2008-2011-ųjų metų programų asignavimų suvestinė.
3 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė.
Informacija apie dalyvavimą tarpinstitucinėse programose.

___________________________

PAVELDOTVARKA
(programos pavadinimas)
1b forma

Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas

PROGRAMOS APRAŠYMAS
2009
Kultūros paveldo
Kodas
departamentas
prie Kultūros ministerijos

90. 022.1075

Programos kodas
01 01
Programos parengimo argumentai
Šia programa įgyvendinamas Lietuvos Respublikos įsipareigojimas visuomenei ir
tarptautinei bendruomenei - išsaugoti kultūros paveldą ir jo vertingąsias savybes ateities kartoms.
Būtina paveldo išsaugojimo sąlyga–privalomų paveldosaugos reikalavimų kultūros paveldo
objektų tvarkybos darbams suformulavimas, jiems įteisinti rengiami kultūros paveldo apsaugos
specialiojo planavimo dokumentai bei apsaugos reglamentai.
Siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į svarbiausius Lietuvos kultūros paveldo objektus
bei suteikti informaciją apie juos, institucija vykdo objektų ženklinimą specialiai tam tikslui
sukurtais ženklais.
Vyriausybės prioritetas (-ai)
Skatinti šalies mokslo ir
Eil. Nr. 1.3
technologijų pažangą,
plėtoti informacinę ir žinių.
visuomenę, didinti švietimo,
kultūros , mokslo, sveikatos
apsaugos finansavimą.
Kodas

Programos tikslo pavadinimas

01
Užtikrinti kultūros paveldo objektų išsaugojimą
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Įgyvendinant šį tikslą vykdomi kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai: tyrimai
(taikomieji), avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas bei šių darbų
projektavimas. Parengiant kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentus bei
apsaugos reglamentus, nustatomi paveldosaugos reikalavimai. Kompensuojamos valdytojams
išlaidos už privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti saugomų nekilnojamojo
kultūros paveldo objektų tvarkomuosius paveldosaugos darbus, taip pat už veiklos apribojimus
skelbiant nekilnojamojo kultūros paveldo objektus saugomais arba už kultūros paveldo objektų
užkonservavimą. Ženklinami kultūros paveldo objektai ir tuo jie propaguojami.
Uždavinys (kodas 01) – vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
- Organizuoti kultūros paveldo objektų tyrimų (taikomųjų), remonto, avarijos grėsmės
pašalinimo, konservavimo, restauravimo darbus bei šių darbų projektavimo
vykdymą;
- Organizuoti kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentų bei
apsaugos reglamentų ir paveldo tvarkybos reglamentų rengimą;
- Organizuoti Tuskulėnų rimties parko sukūrimą;
- Organizuoti dvarų tyrimų (taikomųjų), avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo,
restauravimo bei šių darbų projektavimo vykdymą;
- Organizuoti Dubingių piliavietės tyrimus (taikomuosius) Radvilų rūmų archeologinių
radinių (pamatų, rūsių ir sienų fragmentų) konservavimo darbus, perlaidoti Radvilų
palaikus.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- Finansuoti tvarkytos darbai, procentais nuo tvarkybos darbams prašytos sumos,
nurodytos pateiktose paraiškose (proc.).

Produkto vertinimo kriterijai:
- Tvarkomi kultūros paveldo objektai (vnt.)
- Rengiami teritorijų planavimo dokumentai (specialieji planai vnt.)
- Kuriamas Tuskulėnų rimties parkas (tūkst.Lt)
- Tvarkomi dvarai (vnt.)
- Vykdomi Dubingių piliavietės tyrimai (taikomieji), Radvilų rūmų archeologinių
radinių (pamatų, rūsių ir sienų fragmentų) konservavimo darbai ir perlaidojami
Radvilų palaikai (tūkst.Lt)
Uždavinys (kodas 02) – Kompensuoti valdytojams išlaidas už privačios nuosavybės –
prieinamų visuomenei lankyti saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
tvarkomuosius paveldosaugos darbus, taip pat už veiklos apribojimus skelbiant
nekilnojamojo kultūros paveldo objektus saugomais arba už kultūros paveldo
objektų užkonservavimą.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonė:
- Organizuoti išlaidų kultūros paveldo objektų valdytojams kompensavimą
Produkto vertinimo kriterijus:
- Kompensuotos išlaidos kultūros paveldo objektų valdytojams (tūkst.Lt).
Uždavinys (kodas 03) – Ženklinti kultūros paveldo objektus ir taip juos propaguoti
Uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonė:
- Organizuoti kultūros paveldo objektų ženklinimą tipinėmis lentomis
Produkto vertinimo kriterijai:
- Paženklinti kultūros paveldo objektai ir pagaminta ženklinimo lentų (tūkst.Lt).
- Paženklinti kultūros paveldo objektai tipinėmis lentomis (proc. nuo poreikio).
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Pagal šią programą, atsižvelgiant į įstatymų nuostatas bei nustatytus finansavimo prioritetus,
bus tvarkomi valstybės saugomi kultūros paveldo objektai ir kultūros paminklai.
Nustatomos Kultūros paveldo objektų teritorijų ir apsaugos zonų ribos bei paveldosaugos
reikalavimai ir su tvarkyba susijusių procedūrų reikalavimai. Kultūros paveldo objektų valdytojai
bei visuomenė informuojama apie kultūros paveldo objektų naudojimo ir tvarkybos reikalavimus
bei veiklos juose apribojimus.
Kompensuotos išlaidos kultūros paveldo objektų valdytojams, investuojantiems į kultūros
paveldo apsaugą arba patiriantiems nuostolių dėl apribojimų.
Paženklinti kultūros paveldo objektai ir taip jie propaguojami.
Lietuvos kultūros paveldas išsaugomas ateities kartoms, integruojamas į visuomenės gyvenimą
bei į Europos kultūros paveldo visumą

Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų)

Ekonominės
klasifikacijos grupės

1. Iš viso asignavimų
Išlaidoms
iš jų darbo
užmokesčiui
turtui įsigyti
2. Finansavimo šaltiniai

Asignavimai
2008-iesiems
metams

Asignavimai
2009-isiems metams

26058
26058

20080
20080

4500

1500

Projektas
2010iesiems
metams
19847
19847

Projektas
2011-iesiems
metams
19847
19847

2.1. Lietuvos
26058
20080
19847
19847
Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
26058
20080
19847
19847
bendrojo finansavimo
lėšos
ES lėšos
kitos specialiųjų
programų lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
Pareigybių skaičius
programai
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai
Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37)
Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 14-352)
Saugomų teritorijų įstatymas (Žin. 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902)
Pajūrio juostos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 73-3091)
Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597)
Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617)
Pasaulinio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija (Žin., 2006, Nr. 73-2766)
Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija (Žin., 1999, Nr. 100-2896)
Europos kraštovaizdžio konvencija (Žin. 2002, Nr. 104-4621)
Europos archeologijos paveldo apsaugos konvencija (Žin., 1999, Nr. 100-2895)
UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija (Žin., 1998, Nr. 1022806)
Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa
Kita svarbi informacija
____________________________

KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS VALSTYBINIS ADMINISTRAVIMAS
(programos pavadinimas)
1b forma

Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas

PROGRAMOS APRAŠYMAS
2009
Kultūros paveldo
Kodas
departamentas
prie Kultūros ministerijos

90. 022.1075

Programos kodas
01 05
Programos parengimo argumentai
Šia programa vykdoma Kultūros paveldo apsaugos valstybinė politika, užtikrinama teisinė
kultūros paveldo apsauga, rengiamos kultūros paveldo apsaugos programos ir organizuojama
vykdymo kontrolė. Užtikrinama nustatytų kultūros paveldo saugojimo ir tvarkybos reikalavimų
laikymasis ir perimamumas.
Eil. Nr.
1.3
Vyriausybės prioritetas (-ai)
Skatinti šalies mokslo ir
technologijų pažangą,
plėtoti informacinę ir žinių
visuomenę, didinti švietimo,
kultūros , mokslo, sveikatos
apsaugos finansavimą.
Kodas
01

Programos tikslo pavadinimas
Užtikrinti kultūros paveldo apsaugos priežiūrą ir kontrolę

Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Įgyvendinant šį tikslą, siekiama užtikrinti kultūros paveldo teisinę apsaugą: administruoti
kultūros paveldo apsaugą; organizuoti kultūros paveldo apsaugos reikalavimų nustatymą, rengti
teisės aktų ir jų pakeitimų projektus. Siekiant įgyvendinti strateginį veiklos planą rengiamos
apskaitos, paveldotvarkos, kontrolės ir kitos programos bei organizuojamas jų vykdymas.
Nustatoma kultūros paveldui padaryta žala. Nustatoma dingusių, pavogtų ar neteisėtai
išvežtų iš Europos Sąjungos valstybės narės teritorijos ir surastų Lietuvos Respublikoje
kilnojamųjų kultūros vertybių vertė. Siekiant užtikrinti išvežamų į užsienį kilnojamųjų kultūros
vertybių ir antikvarinių daiktų kontrolę, užkirsti kelią nelegaliam kultūros vertybių ir
antikvarinių daiktų išvežimui bei nelegaliai prekybai kilnojamosiomis kultūros vertybėmis yra
išduodami leidimai išvežti į užsienį kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus.
Išduodamos licencijos prekybai antikvarinėmis vertybėmis ir kontroliuojama nustatytų
reikalavimų prekybai antikvarinėmis vertybėmis laikymąsi. Teikiama informacija žiniasklaidoje
apie kultūros paveldo apsaugą, supažindinant valdytojus su paveldosaugos reikalavimais, kaip jų
laikomasi.
Uždavinys (kodas 01) – Užtikrinti kultūros vertybių teisinę apsaugą.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonė:
- Vykdyti Kultūros paveldo departamento strateginį veiklos planą
Rezultato vertinimo kriterijus:
- Įvykdytos institucijos programos (vnt.)

Produkto vertinimo kriterijai:
- Parengti teisės aktų projektai (vnt.)
- Sudarytos apsaugos sutartys su kultūros paveldo objektų valdytojais (vnt.)
- Užtikrinta išvežamų į užsienį kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų
kontrolė (išduota leidimų)
- Atestuoti paveldosaugos specialistai (skaičius)
- Vykdoma kultūros paveldo objektuose ir vietovėse atliekamų tvarkybos darbų
priežiūra ir kontrolė (surašytų protokolų skaičius)
- Kontroliuojama prekyba antikvarinėmis vertybėmis (išduotų licencijų prekybai
skaičius)
- Nustatyta kultūros paveldo objektams padaryta žala (įvykių skaičius)
- Vykdoma kultūros paveldo objektų stebėsena (apžiūrėtų objektų skaičius)
02

Užtikrinti specialistų metodinę pagalbą kultūros paveldo apsaugai ir
kontrolei
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Įgyvendinant šį tikslą organizuojama įvairių sričių kultūros paveldo apsaugos ekspertų
tarybų ir komisijų veikla: nustatomos kultūros paveldo objektų vertingosios savybės, jų
reikšmingumas, apibrėžiamos kultūros paveldo objektų teritorijų ribos.
Teikiami pasiūlymai kultūros paveldo apsaugos programų rengimo ir vykdymo bei
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos gerinimo klausimais.
Uždavinys (kodas 02) – Užtikrinti įvairių sričių kultūros paveldo apsaugos ekspertų tarybų
ir komisijų veiklą.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonė:
- Organizuoti ir užtikrinti tarybų ir komisijų darbus.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- Užtikrinta įvairių sričių kutūros paveldo apsaugos ekspertų tarybų ir komisijų veikla
(proc.).
Produkto vertinimo kriterijai:
- Užtikrinta įvairių sričių kutūros paveldo apsaugos ekspertų tarybų ir komisijų
veikla skiriant (tūkst.Lt)
04
Gerinti darbo sąlygas dirbantiesiems.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Aprūpinti dirbančiuosius šiuolaikinėmis darbo priemonėmis.
Uždavinys (kodas 04) – Užtikrinti geresnes darbo sąlygas dirbantiesiems.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
- Organizuoti ilgalaikio turto įsigijimą.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- Panaudotos investicijų projekto lėšos (proc.)
Produkto vertinimo kriterijai:
- Įsigyta ilgalaikio turto (tūkst.Lt)
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Išsaugoti ir perduoti ateities kartoms kultūros objektus gerinant aplinkos kokybę ir integruojant
į visuomenės gyvenimo plėtros procesus.

Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų)

Ekonominės
klasifikacijos grupės

1. Iš viso asignavimų
Išlaidoms
iš jų darbo užmokesčiui
turtui įsigyti
2. Finansavimo šaltiniai
2.1. Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetas
iš jo:
bendrojo finansavimo
lėšos
ES lėšos
kitos specialiųjų programų
lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
Pareigybių skaičius
programai

Asignavimai
2008-iesiems
metams
9334
7670
4782
1664

Asignavimai
2009-isiems metams

Projektas
2010-iesiems
metams

Projektas
2011-iesiems
metams

7920
7920
4862

7920
7920
4862

9334

7550
7500
4523
50
7550
7550

7920
7920

7920
7920

9334

7550

7920

7920

128

128

128

128

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai
Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37)
Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 14-352)
Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597)
Saugomų teritorijų įstatymas (Žin. 1993, Nr. 108-3902; 2001, Nr. 108-3902)
Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391, 2004, Nr. 21-617)
Žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; Žin. 2004, Nr. 28-868)
Žemės reformos įstatymas (Žin., 1991, Nr.24-635; 1997, Nr. 69-1735)
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 651558)
Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymas (Žin., 2002, Nr. 123-5531)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas Nr. 1107 „Dėl neteisėtai iš
Europos Sąjungos valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimo taisyklių
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 135-4900)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 1424 „Dėl kilnojamųjų
kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklių ir kilnojamųjų
kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina turėti
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimą, sąrašo patvirtinimo“, (Žin.,
2004, Nr. 165-6031; Nr.170)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 9 d. nutarimas Nr. 520 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 1480 „Dėl prekybos
antikvariniais daiktais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 60-2121)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr.1572 „Dėl licencijų
prekiauti antikvariniais daiktais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 116-5286;
2005, Nr. 98-3700)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 9 d. nutarimas Nr. 531 „Dėl nereikalingo
arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių
aukcionuose tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 41-1428)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1250 ,,Dėl pripažinto
nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo,

išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 90-3175)
Pasaulinio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija (Žin., 2006, Nr. 73-2766)
Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija (Žin., 1999, Nr. 100-2896)
Europos archeologijos paveldo apsaugos konvencija (Žin., 1999, Nr. 100-2895)
UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija (Žin., 1998, Nr. 1022806)
UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo
uždraudimo priemonių konvencija (Žin., 2008, Nr.102-2807)
Europos kraštovaizdžio konvencija, (Žin., 2002, Nr. 104-4621)
UNIDROIT konvencija dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų (Žin., 1997, Nr. 8-139)
1992 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3911/92 dėl kilnojamųjų kultūros
vertybių išvežimo (Europos Bendrijų oficialusis leidinys, 1992-12-31, L 395/1)
1993 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 752/93 išdėstantis nuostatas dėl Tarybos
reglamento (EEB) Nr. 3911/92 dėl kilnojamųjų kultūros vertybių eksporto įgyvendinimo
(Europos Bendrijų oficialusis leidinys, 1993-03-31, L 77/24)
Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa
Kita svarbi informacija
Informacinės visuomenės plėtros 2006-2008 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 615 (Žin., 2006, Nr. 71-2630)
___________________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIES DĖL
BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE ( PAVELDOTVARKA )
ĮGYVENDINIMAS
(programos pavadinimas)
1b forma

Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas

PROGRAMOS APRAŠYMAS
2009
Kultūros paveldo
Kodas
departamentas
prie Kultūros ministerijos

90. 022.1075

Programos kodas
01 08
Programos parengimo argumentai
Šia programa siekiama įgyvendinti strateginį Kultūros paveldo departamento tikslą užtikrinti Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir
kultūros srityje 13 str. 4 dalies įgyvendinimą, išsaugant nekilnojamąjį kultūros paveldą ir jo
vertingąsias savybes, nuosavybės teise priklausančius Katalikų Bažnyčiai ir saugomus Lietuvos
Respublikos.
Institucijai tenka pagrindinis vaidmuo, koordinuojant kultūros paveldo objektų,
priklausančių Lietuvos Katalikų bažnyčiai tvarkybos darbų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto asignavimų, vykdymą.
Vyriausybės prioritetas (-ai)
Skatinti šalies mokslo ir
Eil. Nr. 1.3
technologijų pažangą, plėtoti
informacinę ir žinių
visuomenę, didinti švietimo,
kultūros , mokslo, sveikatos
apsaugos finansavimą.
Kodas

Programos tikslo pavadinimas

01

Užtikrinti Lietuvos Respublikos ir Šv. Sosto sutarties 13 str. 4 d. vykdymą,
tvarkant Lietuvos Katalikų Bažnyčios nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros
paveldo objektus pagal Dvišalės nuolatinės komisijos patvirtintus prioritetus.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Įgyvendinant šį tikslą, numatoma užtikrinti Lietuvos Respublikos ir Šv. Sosto sutarties dėl
bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje 13 str. 4 d. vykdymą, tvarkant Lietuvos Katalikų
Bažnyčios nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros paveldo objektus pagal Dvišalės nuolatinės
komisijos patvirtintus prioritetus.
Uždavinys (kodas 01) – Vykdyti kultūros paveldo objektų tyrimus (taikomuosius), avarijos
grėsmės pašalinimą, konservavimą, restauravimą bei šių darbų projektavimą
Uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonė:
- Organizuoti kultūros paveldo objektų tyrimus (taikomųjų), avarijos grėsmės
pašalinimą, konservavimą, restauravimą bei šių darbų projektavimą.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- Tvarkomi Lietuvos Katalikų bažnyčios nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros
paveldo objektai (vnt.).
Produkto vertinimo kriterijus:
Vykdomi kultūros paveldo objektų tyrimai (taikomieji) avarijos grėsmės pašalinimas,
konservavimas, restauravimas bei šių darbų projektavimas (tūkst.Lt)

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Pagal šią programą bus tvarkomi Lietuvos Katalikų Bažnyčios nekilnojamojo ir kilnojamojo
kultūros paveldo objektai.
Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų)

Ekonominės
klasifikacijos grupės
1. Iš viso asignavimų
Išlaidoms
iš jų darbo užmokesčiui

Asignavimai
2008-iesiems
metams

Asignavimai
2009-isiems metams

10000
10000

10000
10000

Projektas
2010iesiems
metams

Projektas
2011iesiems
metams

8000
8000

8000
8000

turtui įsigyti
2. Finansavimo šaltiniai
2.1. Lietuvos Respublikos
10000
10000
8000
8000
valstybės biudžetas
iš jo:
10000
10000
8000
8000
bendrojo finansavimo lėšos
ES lėšos
kitos specialiųjų programų
lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
Pareigybių skaičius
programai
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai Nėra
Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin.,1995, Nr. 3-37)
Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 14-352)
Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597)
Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje
(Žin., 2000, Nr. 67-2024)
Pasaulinio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija (Žin., 2006, Nr. 73-2766)
Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija (Žin., 1999, Nr. 100-2896)
Europos kraštovaizdžio konvencija (Žin. 2002, Nr. 104-4621)
UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija (Žin., 1998, Nr. 1022806)
Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa
Kita svarbi informacija
Įgyvendinama Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo
reikmėms programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d.
nutarimu Nr. 842 (Žin., 2007, Nr. 92-3687)

______________________

JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ KELIO KŪRIMAS IR JO OBJEKTŲ PRITAIKYMAS
(PAVELDOTVARKA) PILIGRIMŲ IR TURIZMO REIKMĖMS
(programos pavadinimas)
1b forma

Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas

PROGRAMOS APRAŠYMAS
2009
Kultūros paveldo
Kodas
departamentas
prie Kultūros ministerijos

90. 022.1075

Programos kodas
01 09
Programos parengimo argumentai
Šia programa siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio
8 d. nutarimu Nr. 842 „Dėl Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo
piligrimų ir turizmo reikmėms 2007–2013 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 92-3687,
Nr. 133-5407; 2008, Nr. 71-2734) patvirtintas Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų
pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007–2013 metų programos priemones, vykdant
kultūros paveldo objektų - svarbiausių Lietuvos sakralinių objektų - kompleksiško pritaikymo
viešiesiems turizmo ir piligrimų poreikiams tvarkybos darbus.
Institucijai tenka pagrindinis vaidmuo, koordinuojant kultūros paveldo objektų,
priklausančių Lietuvos Katalikų bažnyčiai tvarkybos darbų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto asignavimų, vykdymą.
Vyriausybės prioritetas (-ai) Skatinti
šalies
mokslo
ir Eil. Nr.
1.3.
technologijų
pažangą,
plėtoti
informacinę ir žinių visuomenę,
didinti švietimo, kultūros , mokslo,
sveikatos apsaugos finansavimą.
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
01

Užtikrinti Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo
(paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programos vykdymą
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Įgyvendinant šį tikslą, numatoma svarbiausius Lietuvos sakralinius objektus kompleksiškai
pritaikyti viešiesiems turizmo ir piligrimų poreikiams, atliekant tvarkybos darbus.
Uždavinys (kodas 01) - Vykdyti kultūros paveldo objektų tyrimus (taikomuosius), avarijos
grėsmės pašalinimą, remontą, konservavimą, restauravimą bei šių darbų projektavimą.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonė:
- Organizuoti kultūros paveldo objektų tyrimus (taikomųjų), avarijos grėsmės
pašalinimą, remontą, konservavimą, restauravimą bei šių darbų projektavimą.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- Tvarkoma 25 proc. objektų, įtrauktų į programą .
Produkto vertinimo kriterijus:
Tvarkomi nekilnojamojo kultūros paveldo objektai (vnt.)
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Pagal šią programą bus kompleksiškai tvarkomi į Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir
jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007–2013 metų programą įrašyti kultūros
paveldo objektai.

Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų)

Ekonominės
klasifikacijos grupės
1. Iš viso asignavimų
Išlaidoms
iš jų darbo užmokesčiui

Asignavimai
2008-iesiems
metams

Asignavimai
2009-isiems metams
2000
2000

Projektas
2010iesiems
metams
2000
2000

Projektas
2011iesiems
metams
2000
2000

turtui įsigyti
2. Finansavimo šaltiniai
2.1. Lietuvos Respublikos
2000
2000
2000
valstybės biudžetas
iš jo:
2000
2000
2000
bendrojo finansavimo lėšos
ES lėšos
kitos specialiųjų programų
lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
Pareigybių skaičius
programai
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai
Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin.,1995, Nr. 3-37)
Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 14-352)
Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597)
Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje
(Žin., 2000, Nr. 67-2024)
Pasaulinio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija (Žin., 2006, Nr. 73-2766)
Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija (Žin., 1999, Nr. 100-2896)
Europos kraštovaizdžio konvencija (Žin. 2002, Nr. 104-4621)
UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija (Žin., 1998, Nr. 1022806)
Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa
Kita svarbi informacija

___________________________

SPECIALIOJI NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PASLAUGŲ
PROGRAMA
(programos pavadinimas)
1b forma
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas

PROGRAMOS APRAŠYMAS
2009
Kultūros paveldo
Kodas
departamentas
prie Kultūros ministerijos

90. 022.1075

Programos kodas
01 81
Programos parengimo argumentai
Šia programa siekiama atlikti kultūros paveldo istorinius fizinius žvalgymo, fiksavimo,
matavimo, istorinės-meninės raidos (išskyrus archeologinius), medžiagų ir kitus tyrimus,
analizes bei bandinius, reikalingus nustatyti šio paveldo raidą, įvertinti būklę, teikti mokamas
tokių tyrimų, bei Paveldosaugos bibliotekos paslaugas.
Vyriausybės prioritetas (-ai)
Skatinti šalies mokslo ir
Eil. Nr. 1.3
technologijų pažangą,
plėtoti informacinę ir žinių
visuomenę, didinti švietimo,
kultūros , mokslo, sveikatos
apsaugos finansavimą.
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
01
Vykdyti įvairaus pobūdžio tyrimus ir teikti paslaugas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Įgyvendinant šį tikslą vykdyti kultūros paveldo istorinius fizinius žvalgymo, fiksavimo,
matavimo, istorinės-meninės raidos (išskyrus archeologinius), medžiagų ir kitus tyrimus,
analizes bei bandinius, reikalingus nustatyti šio paveldo raidą, įvertinti būklę, nustatyti
pažeidimų pobūdį, pagrįsti metodus ir būdus jo išsaugojimui, kaupti tokių tyrimų duomenis,
teikti mokamas tokių tyrimų, kultūros paveldo apskaitos darbų ir dokumentų rengimo bei
Paveldosaugos bibliotekos paslaugas.
Uždavinys (kodas 02) – Vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus , teikti Paveldosaugos
bibliotekos paslaugas
Uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonė:
- Organizuoti taikomuosius mokslinius tyrimus, teikti Paveldosaugos bibliotekos
paslaugas.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- Įvykdytas suteiktų paslaugų pajamų planas (proc.).
Produkto vertinimo kriterijai:
- Atlikta tyrimų ar suteikta paslaugų (tūkst.Lt.).
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Bus atlikti užsakyti kultūros paveldo istoriniai fiziniai žvalgymo, fiksavimo, matavimo,
istorinės-meninės raidos (išskyrus archeologinius), medžiagų ir kiti tyrimai, analizės bei
bandiniai, reikalingi nustatyti šio paveldo raidą, įvertinti būklę, nustatyti pažeidimų pobūdį,
pagrįsti metodus ir būdus jo išsaugojimui, sukaupti tokių tyrimų duomenys, suteiktos mokamos
tokių tyrimų, kultūros paveldo apskaitos darbų ir dokumentų rengimo bei Paveldosaugos
bibliotekos paslaugos.

Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų)

Ekonominės
klasifikacijos grupės

Asignavimai
2008-iesiems
metams

Asignavimai
2009-isiems
metams

Projektas
2010-iesiems
metams

Projektas
2011-iesiems
metams

1. Iš viso asignavimų
125
5
5
5
Išlaidoms
125
5
5
5
iš jų darbo
50
užmokesčiui
turtui įsigyti
2. Finansavimo šaltiniai
2.1. Lietuvos
125
5
5
5
Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
bendrojo finansavimo
lėšos
ES lėšos
kitos specialiųjų
125
5
5
5
programų lėšos
(tyrimai)
2.2. Kiti šaltiniai
Pareigybių skaičius
programai
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai
Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37)
Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 14-352
Saugomų teritorijų įstatymas (Žin. 1993, Nr. 108-3902; 2001, Nr. 108-3902)
Pajūrio juostos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 73-3091)
Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597)
Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391, 2004, Nr. 21-617)
Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros
srityje (Žin., 2000, Nr. 67-2024)
Pasaulinio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija (Žin., 2006, Nr. 73-2766)
Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija (Žin., 1999, Nr. 100-2896)
Europos kraštovaizdžio konvencija (Žin. 2002, Nr. 104-4621)
Europos archeologijos paveldo apsaugos konvencija (Žin., 1999, Nr. 100-2895)
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-528 patvirtintas
„Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų
tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“ (Žin., 2007, Nr.
89-3542)
Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa
Kita svarbi informacija

________________________

KULTŪROS PAVELDO APSKAITA
(programos pavadinimas)
1b forma

Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas

PROGRAMOS APRAŠYMAS
2009
Kultūros paveldo
Kodas
departamentas prie Kultūros
ministerijos

90.022.1075

Programos kodas
02 04
Programos parengimo argumentai
Šia programa vykdoma Kultūros paveldo valstybinė apsaugos politika, užtikrinama
teisinė kultūros paveldo apsauga bei kultūros paveldo apsaugos programų rengimas
Vyriausybės prioritetas (-ai)
Skatinti šalies mokslo ir
Eil. Nr.
1.3
technologijų pažangą,
plėtoti informacinę ir žinių
visuomenę, didinti
švietimo, kultūros, mokslo,
sveikatos apsaugos
finansavimą
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
01
Vykdyti kultūros paveldo apskaitą
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Įgyvendinant šį tikslą bus vykdoma nekilnojamojo kultūros paveldo apskaita:
organizuotas ir koordinuotas inventorizavimas, išaiškinimas ir registruojamos nekilnojamosios
kultūros vertybės. Renkama materialią kultūros paveldo išraišką apibūdinanti, fiksuojanti
dabartį ir praeitį informacija. Ji kaupiama, tikslinama, sisteminama, atliekami istoriniai ir
fiziniai tyrimai, susiję su kultūros paveldu, bei teikiami Nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybai nekilnojamųjų kultūros vertybių duomenys dėl šių vertybių įrašymo į
Kultūros vertybių registrą ar paskelbimo saugomomis nekilnojamosiomis kultūros
vertybėmis.Tikslinami duomenys, reikalingi šio registro papildymui. Nekilnojamųjų kultūros
vertybių atskleidimui reikalingų duomenų rinkimas vykdomas pagal reikšmingumą lemiantį
vertingųjų savybių pobūdį ar jų derinį. Rengiami dokumentai, reikalingi kilnojamųjų kultūros
vertybių, nesančių valstybinėse saugyklose, įregistravimui Kultūros vertybių registre.
Organizuojamas informacijos apie Lietuvai reikšmingas kultūros vertybes, esančias
užsienyje, kaupimas ir sisteminimas.
Uždavinys (kodas 01) – Tirti bei kaupti duomenis apie kultūros paveldą.
Uždaviniui įgyvendinti numatoma priemonė:
- Rinkti materialią kultūros paveldo išraišką apibūdinančią, fiksuojančią dabartį ir
praeitį informaciją, surašant visus galimus nekilnojamajam kultūros paveldui
priskiriamus kūrinius ir daiktus
Rezultato vertinimo kriterijus:
- Atskleistų nekilnojamųjų kultūros vertybių kaita palyginti su 2008 m. sieks
( proc.).
Produkto vertinimo kriterijai:
- Inventorizuota kultūros paveldo objektų ( vnt.).
Uždavinys (kodas 02) – Parengti duomenis nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
- Duomenų rinkimas ir teikimas pagal reikšmingumą lemiantį vertingųjų savybių
pobūdį ar jų derinį;
- Kadastrinių duomenų ir su tais duomenimis susijusių paslaugų įsigijimas.

Produkto vertinimo kriterijai:
- Objektai, kuriems atskleista vertingųjų savybių (vnt.).
- Suteikta duomenų susijusiems registrams (vnt.).
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Inventorintas kultūros paveldas, atskleistos konkrečios nekilnojamosios kultūros vertybės,
įvykdyta konkrečių kilnojamųjų kultūros vertybių apskaita ir Lietuvai reikšmingų kultūros
vertybių, esančių užsienyje, apskaita.
Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų)

Ekonominės
klasifikacijos grupės

Asignavimai
2008-iesiems
metams

Asignavimai
2009-isiems metams

Projektas
2010iesiems
metams
4148

Projektas
2011iesiems
metams
4148

1. Iš viso asignavimų
4147
3514
Išlaidoms
4147
iš jų darbo
1794
1633
1795
1795
užmokesčiui
turtui įsigyti
2. Finansavimo šaltiniai
2.1. Lietuvos
4147
3514
4148
4148
Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
4147
3514
4148
4148
bendrojo finansavimo
lėšos
ES lėšos
kitos specialiųjų
programų lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
Pareigybių skaičius
63
63
63
63
programai
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai
Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37)
Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 14-352)
Saugomų teritorijų įstatymas (Žin. 1993, Nr. 108-3902; 2001, Nr. 108-3902)
Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617)
Žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620;2004, Nr. 28-868)
Nekilnojamojo turto registro įstatymas (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948)
Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597)
Pasaulinio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija (Žin., 2006, Nr. 73-2766)
Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija (Žin., 1999, Nr. 100-2896)
Europos archeologijos paveldo apsaugos konvencija (Žin., 1999, Nr. 100-2895)
UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija (Žin., 1998, Nr.
102-2806)
UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo
uždraudimo priemonių (Žin., 2008, Nr.102-2807)
Europos kraštovaizdžio konvencija (Žin., 2002, Nr. 104-4621)
UNIDROIT konvencija dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų (Žin., 1997, Nr. 8139)

Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma
programa
Kita svarbi informacija

____________________________

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO SKLAIDA IR ATGAIVINIMAS
(programos pavadinimas)

1b forma
PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas

2009
Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros
ministerijos

Kodas

90. 022.1075

Programos kodas
04 07
Programos parengimo argumentai
Šia programa siekiama užtikrinti nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidą ir
atgaivinimą, dalyvavimą tarptautinėse programose ir projektuose, informacijos apie kultūros
paveldą pateikimą visuomenei ir visuomenės švietimą. Norint užtikrinti tiesioginį visuomenės
dalyvavimą kultūros paveldo saugojimo procese, valstybės biudžeto lėšomis turi būti dalinai
finansuojami projektai, kurių pagrindinis tikslas – skleisti žinias apie nekilnojamąjį kultūros
paveldą. Šia programa skatinama įvairiomis priemonėmis remti ir inicijuoti veiklą, skatinančią
kultūros paveldo išsaugojimą.
Vyriausybės prioritetas (-ai)
Skatinti šalies mokslo ir
Eil. Nr.
1.3
technologijų pažangą,
plėtoti informacinę ir žinių
visuomenę, didinti švietimo,
kultūros, mokslo, sveikatos
apsaugos finansavimą.
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
01

Skleisti žinias apie kultūros paveldą, vykdyti pagrindines tarptautines
programas, bendradarbiauti su kitomis Baltijos jūros šalimis paveldo
srityje
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Propaguojamas Lietuvos kultūros paveldas, šviečiama visuomenė, keliama paveldosaugos
specialistų kvalifikacija, siekiant išsaugoti kultūros paveldo objektus ir kultūrinį kraštovaizdį, integruoti jį
į visuomenės gyvenimo procesus, plėtoti ryšius su Jungtinėmis Tautomis, Europos Taryba, kitomis
tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis.
Uždavinys (kodas 01) – Užtikrinti Lietuvos dalyvavimą tarptautinių organizacijų
programose ir projektuose bei aktyvią veiklą Baltijos jūros regiono šalių ir
tarpvalstybinio bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
-Teikti metodinę pagalbą savivaldybėms, koordinuoti ir organizuoti Europos paveldo
dienų programos vykdymą Lietuvoje. Dalyvauti Europos Tarybos Kultūros kelių
instituto rengiamuose projektuose, ASCE programų veikloje. Rengti pasitarimus dėl
galimo tarptautinio bendradarbiavimo, UNESCO Pasaulio paveldo objektų
(vietovių) valdymo ir apsaugos , bei dalyvauti užsienio šalių rengiamuose
pasitarimuose.
-Pirmininkauti Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo monitoringo grupei.
Dalyvauti specializuotų darbo grupių veikloje
Rezultato vertinimo kriterijus:
- Asmenų, kurie domisi kultūros paveldu, padaugės (proc.)
Produkto vertinimo kriterijai:
-Dalyvavimas valstybės ir savivaldybių institucijų, Europos Tarybos, Europos
Komisijos ir kitose programose bei renginiuose, Europos paveldo dienų renginių
organizavimas (renginių skaičius)

- Pirmininkavimas Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo monitoringo
grupei, dalyvavimas specializuotų darbo grupių veikloje (renginių skaičius)
Uždavinys (kodas 02) – Informuoti visuomenę apie kultūros paveldą, jo apsaugos
procesus, užtikrinti galimybę jį pažinti ir saugoti. Dalinai finansuoti pažinimo sklaidos ir
atgaivinimo programų projektus.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
-Pateikti informaciją apie kultūros paveldo apsaugą žiniasklaidoje ir vykdyti jos
monitoringą. Palaikyti internetinę svetainę, papildant jos duomenis. Propaguoti
kultūros paveldo objektus;
-Skatinti paveldosauginės literatūros leidybą. Leisti leidinius apie Lietuvai
reikšmingą kultūros paveldą, esantį užsienyje. Organizuoti medžiagos, reikalingos
Lietuvos kultūros vertybių užsienyje nustatymui ir šių vertybių paieškoms ir/ar
grąžinimui, rengimą;
-Dalinai finansuoti nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir
atgaivinimo projektus.
Produkto vertinimo kriterijai:
- Informacijos apie kultūros paveldo apsaugą žiniasklaidoje sklaida (pranešimų
skaičius visuomenės informavimo priemonėse)
- Paveldosauginės literatūros leidybos skatinimas (proc. nuo gautų paraiškų)
- Dalinis nekilnojamojo kultūros paveldo sklaidos ir atgaivinimo projektų
finansavimas (proc. nuo gautų paraiškų)
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektai bei jų
dalinis finansavimas yra tiesiogiai susiję su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo įgyvendinimu.
Lietuvos kultūros paveldo pristatymas Europoje, informacijos apie Lietuvos kultūros
paveldą nuolatinis atnaujinimas ir aktualizavimas tiesiogiai susijęs Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos įgyvendinimu ir nacionalinės kultūros plėtros užtikrinimu.

Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų)

Ekonominės
klasifikacijos grupės

1. Iš viso asignavimų
Išlaidoms
iš jų darbo
užmokesčiui
turtui įsigyti
2. Finansavimo šaltiniai
2.1. Lietuvos
Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
bendrojo finansavimo
lėšos
ES lėšos

Projektas
2010iesiems
metams

Asignavimai
2008-iesiems
metams

Asignavimai
2009-isiems metams

Projektas
2011-iesiems
metams

1450
1450

1600
1600

1600
1600

1600
1600

1450

1600

1600

1600

1450

1600

1600

1600

kitos specialiųjų
programų lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
Pareigybių skaičius
programai
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai
Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin.,1995, Nr. 3-37)
Pasaulinio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija (Žin., 2006, Nr. 73-2766)
Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija (Žin., 1999, Nr. 100-2896)
Europos kraštovaizdžio konvencija (Žin., 2002, Nr. 104-4621)
Europos archeologijos paveldo apsaugos konvencija (Žin., 1999, Nr. 100-2895)
UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija (Žin., 1998, Nr. 1022806)
Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa
Kita svarbi informacija

_________________________

1 LENTELĖ. 2008- 2009 METŲ PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
( asignavimų valdytojas)
Strateginio tikslo
kodas
Prog-

Prog-

Užda-

Priem-

ramos

ramos

vinio

nės

kodas

tikslo

kodas

kodas

01

kodas

Programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių pavadinimai

90,022 1075

Funkci-

Tarpinsti-

nės

tucinės

klasifi-

prog-

kacijos
kodas

ramos
kodas

Patvirtinti 2008 metų asignavimai

2009 metų asignavimai

iš jų
Iš viso

iš jų

išlai-

darbo

turtui

doms

užmokesčiui

įsigyti

Iš viso

išlai-

darbo

turtui

doms

užmokesčiui

įsigyti

Kultūros paveldo išsaugojimas

01

01

Paveldotvarka

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

08.02.01.07

26058

21558

0

4500

20080

18580

0

1500

Užtikrinti kultūros paveldo objektų išsaugojimą.
Vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus
Organizuoti kultūros paveldo objektų tyrimų (taikomųjų), avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo
01

darbus bei šių darbų projektavimo vykdymą.

12458

12458

12612

12612

3000

3000

1500

1500

01

01

01

01

02

Organizuoti kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentų bei apsaugos reglamentų ir paveldo tvarkybos
reglamentų rengimą

01

01

01

01

03

Organizuoti Tuskulėnų rimties parko sukūrimą

O651

4500

01

01

01

01

04

Organizuoti dvarų tyrimų (taikomųjų), avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo,bei šių darbų
projektavimo vykdymą.

O681

2500

2500

2208

2208

05

Organizuoti Dubingių piliavietės tyrimus (taikomuosius), Radvilų rūmų archeologinių radinių (pamatų, rūsių ir sienų
fragmentų) konservavimo darbus, perlaidoti Radvilų palaikus

O661

1500

1500

760

760

2000

2000

1400

1400

100

100

100

100

9334

7670

4782

7550

7500

4523

7543

7543

4782

7370

7370

4523

01

01

01

01

01

01

01

02

01

01

01

02

01

01

01

03

01

01

01

03

05

01

05

01

01

05

01

01

01

05

01

01

01

05

02

01

05

02

1500

1500

Kompensuoti valdytojams išlaidas už privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti saugomų nekilnojamojo
kultūros paveldo objektų tvarkomuosius paveldovsaugos darbus, taip pat už veiklos apribojimus skelbiant nekilnojamojo
kultūros paveldo objektus saugomais arba už kultūros paveldo objektų užkonservavimą
01

Organizuoti išlaidų kultūros paveldo objektų valdytojams kompensavimą
Ženklinti kultūros paveldo objektus ir taip juos propaguoti

01

Organizuoti kultūros paveldo objektų ženklinimą tipinėmis lentomis
Kultūros paveldo apsaugos valstybinis administravimas

01

4500

08.06.01.01

1664

Užtikrinti kultūros paveldo apsaugos priežiūrą ir kontrolę.
Užtikrinti kultūros vertybių teisinę apsaugą
01

Vykdyti kultūros paveldo departamento strateginį veiklos planą
Užtikrinti specialistų metodinę pagalbą kultūros paveldo apsaugai ir kontrolei

01

Užtikrinti įvairių sričių kultūros paveldo apsaugos ekspertų tarybų ir komisijų veiklą

01

05

02

01

05

04

01

05

04

01

01

05

04

01

01

05

04

01

01

127

Organizuoti ir užtikrinti tarybų ir komisijų darbus

130

Gerinti darbo sąlygas dirbantiesiems

01

01

Organizuoti pastato Šnipiškių g. 3 Vilniuje rekonstravimą, pritaikant darbo vietoms

02

Organizuoti ilgalaikio turto įsigijimą

08

01

08

01

Užtikrinti Lietuvos Respublikos ir Šv. Sosto sutarties 13 str. 4 d. vykdymą, tvarkant Lietuvos Katalikų Bažnyčios
nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros paveldo objektus pagal Dvišalės nuolatinės komisijos patvirtintus
prioritetus.

01

08

01

01

01

08

01

01

01

09

Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimas ir jo objektų pritaikymas (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms 08.02.01.07

01

09

01

Užtikrinti Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo
reikmėms programos vykdymą

01

09

01

01

01

09

01

01

01

81

01

81

01

01

81

01

01

01

81

01

01

01

81

01

81

02

01

81

02

01

01

81

02

01

08.02.01.07

1434

1434

0

230

230

50

50

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

2000

2000

2000

2000

0

0

0

5

5

0

5

5

3514

3514

Vykdyti kultūros paveldo objektų tyrimus (taikomuosius), avarijos grėsmės pašalinimą, konservavimą, restauravimą, bei
šių darbų projektavimą

01

Organizuoti kultūros paveldo objektų tyrimus (taikomuosius), avarijos grėsmės pašalinimą, konservavimą, restauravimą,
bei šių darbų projektavimą

Vykdyti kultūros paveldo objektų tyrimus (taikomuosius), avarijos grėsmės pašalinimą, remontą, konservavimą,
restauravimą, bei šių darbų projektavimą

01

Organizuoti kultūros paveldo objektų tyrimus (taikomuosius), avarijos grėsmės pašalinimą, remontą, konservavimą,
restauravimą, bei šių darbų projektavimą

O851

Specialioji nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimo paslaugų programa

125

125

50

125

125

50

Vykdyti įvairaus pobūdžio tyrimus

Vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus
01

Organizuoti taikomuosius mokslinius tyrimus
Specialioji nekilnojamojo kultūros paveldo paslaugų programa

08.02.01.07

Vykdyti įvairaus pobūdžio tyrimus ir teikti paslaugas

Vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus, teikti Paveldosaugos bibliotekos paslaugas

01

Organizuoti taikomuosius mokslinius tyrimus, teikti Paveldosaugos bibliotekos paslaugas

Kultūros paveldo inventorizavimas

02
02

130

Užtikrinti geresnes darbo sąlygas dirbantiesiems

Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje
(paveldotvarka) įgyvendinimas

01

127

04

Kultūros paveldo apskaita

08.02.01.07

4147

4147

1794

1633

Vykdyti kultūros paveldo apskaitą

02

04

01

02

04

01

01

02

04

01

01

Tirti bei kaupti duomenis apie kultūros paveldą
01

Rinkti materialią kultūros paveldo išraišką apibūdinančią, fiksuojančią dabartį ir praeitį informaciją ,

2732

2732

1235

1794

2620

2620

1235

794

794

180

180

100

100

1450

1450

1600

1600

389

389

359

359

45

45

216

216

232

232

135

135

484
300

484
300

540
350

540
350

surašant visus galimus nekilnojamajam kultūros paveldui priskirtinus kūrinius ir daiktus
02

04

01

02

Parengti duomenis nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui

02

04

01

02

01

Duomenų rinkimas ir teikimas pagal reikšmingumą lemiantį vertingųjų savybių pobūdį ir jų derinį

02

04

01

02

02

Kadastrinių duomenų ir su tais duomenimis susijusių paslaugų įsigijimas

Kultūros paveldo pristatymas visuomenei

04
07

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaida ir atgaivinimas

04

07

01

Skleisti žinias apie kultūros pavedą, vykdyti pagrindines tarptautines programas, bendradarbiauti su kitomis
Baltijos jūros šalimis paveldo srityje

04

07

01

04

04
04

07
07

01
01

01

Užtikrinti Lietuvos dalyvavimą tarptautinių organizacijų programose ir projektuose bei aktyvią veiklą Baltijos jūros
regiono šalių ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje

01

01

Teikti metodinę pagalbą savivaldybėms, koordinuoti ir organizuoti Europos paveldo dienų programos vykdymą
Lietuvoje. Dalyvauti Europos Tarybos Kultūros kelių instituto rengiamuose projektuose, ASCE programų veikloje.
Rengti pasitarimus dėl galimo tarptautinio bendradarbiavimo, UNESCO Pasaulio paveldo objektų (vietovių) valdymo ir
apsaugos, bei dalyvauti užsienio šalių rengiamuose pasitarimuose.

02

Pirmininkauti Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo monitoringo grupei. Dalyvauti specializuotų darbo grupių
veikloje

01

04

07

01

02

04

07

01

02

08.02.01.07

O641

Informuoti visuomenę apie kultūros paveldą, jo apsaugos procesus, užtikrinti galimybę jį pažinti ir saugoti. Dalinai
finansuoti pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programų projektus

01

Pateikti informaciją apie kultūros paveldo apsaugą žiniasklaidoje ir vykdyti jos monitoringą. Palaikyti internetinę
svetainę, papildant jos duomenis. Propaguoti kultūros paveldo objektus.

04

07

01

02

02

Skatinti paveldosauginės literatūros leidybą.Leisti leidinius apie Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, esantį
užsienyje.Organizuoti medžiagos,reikalingos Lietuvos kultūros vertybių užsienyje nustatymui ir šių vertybių paieškoms
ir/ar grąžinimui, rengimą

04

07

01

02

03

Dalinai finansuoti nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivimimo projektus

____________________________________
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2 LENTELĖ. 2008-2011 METŲ PROGRAMŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Asignavimų Progvaldytojoramos
strateginio kodas
tikslo
kodas

Programos
pavadinimas

Funkcinės
klasifi
kacijos
kodas

Kodas

Numatomi 2010 metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
Iš viso
darbo
turtui
Iš viso
užmokes įsigyti
čiui

( tūkst.Lt.)
Numatomi 2011 metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
Iš viso
darbo
turtui
Iš viso
užmokes įsigyti
čiui

1500

19847

19847

19847

19847

50

7920

7920

7920

7920

10000

8000

8000

8000

8000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

5

5

5

5

5

5

3514

3514

1633

4148

4148

1795

4148

4148

1795

1600
44749

1600
43199

6156

1600
43520

1600
43520

6657

1600
43520

1600
43520

6657

Patvirtinti 2008 metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
Iš viso
darbo
turtui
Iš viso
užmokes įsigyti
čiui

2009 metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
Iš viso
darbo
Iš viso
užmokes
čiui

4500

20080

18580

1664

7550

7500

10000

01

01 Paveldotvarka

08.02.01.07

26058

21558

01

Kultūros paveldo apsaugos
05 valstybinis administravimas

08.06.01.01

9334

7670

01

Lietuvos Respublikos ir Šventojo
Sosto sutarties dėl
bendradarbiavimo švietimo ir
kultūros srityje (paveldotvarka)
08 įgyvendinimas

08.02.01.07

10000

10000

01

Jono Pauliaus II piligrimų kelio
kūrimas ir jo objektų pritaikymas
(paveldotvarka) piligrimų ir
09 turizmo reikmėms

08.02.01.07

01

Specialioji nekilnojamojo kultūros
81 paveldo tyrimo paslaugų programa 08.02.01.07

01

Specialioji nekilnojamojo kultūros
81 paveldo paslaugų programa
08.02.01.07

02

04 Kultūros paveldo apskaita

08.02.01.07

4147

4147

1794

04

Nekilnojamojo kultūros paveldo
07 pažinimo sklaida ir atgaivinimas 08.02.01.07
Iš VISO
x

1450
51114

1450
44950

6626

125

125

4782

90.022.1075

4523

turtui
įsigyti

4862

4862

50

6164

__________________________________________________

1550

0

0

3 LENTELĖ. VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

Kodas

90.022.1075

Kodas

01

(asignavimų valdytojas)

Kultūros paveldo išsaugojimas
(institucijos strateginio tikslo pavadinimas)

Paveldotvarka - 01;
Kultūros paveldo valstybinis administravimas – 05;
Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimas - 08;
Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimas ir jo objektų pritaikymas (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms – 09;
Specialioji nekilnojamojo kultūros paveldo paslaugų programa – 81
Institucijos
strateginio
tikslo kodas,
programos
kodas

01

01 01

Vertinimo kriterijaus
kodas

2008 metų
planas

Efekto:
1.Kultūros paveldo objektų tvarkybai
skiriamų lėšų didėjimas (proc.)

E-01-01

10

2. Sutvarkytų objektų arba jų dalių
skaičiaus kaita palyginti su 2008 m.
(proc.)

E-01-02

Vertinimo kriterijus

Rezultato:
1-ajam programos tikslui
1. Finansuoti tvarkybos darbai,
procentais nuo tvarkybos darbams
prašytos sumos, nurodytos
pateiktose paraiškose (proc.)

R-01-01-01

30

2009 metų planas

2010 metų planas

2011 metų
planas

30 (mažėjimas)

4 (didėjimas)

5 (didėjimas)

30

30

30

(n+x)-ųjų metų
planas

1

Institucijos
strateginio
tikslo kodas,
programos
kodas

Vertinimo kriterijus

Produkto:
1-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1.Tvarkomi kultūros paveldo
objektai

Vertinimo kriterijaus
kodas

2008 metų
planas

2009 metų planas

2010 metų planas

2011 metų
planas

P-01-01-01-01

42

40

41

42

P-01-01-01-02

39

53

35

35

P-01-01-01-03

4500

1500

5233

P-01-01-01-04

8

8

8

8

P-01-01-01-05

1500

760

P-01-01-02-01

2000

1400

1500

1600

P-01-01-02-02

30

20

20

20

(n+x)-ųjų metų
planas

2. Rengiami teritorijų planavimo
dokumentai (specialieji planai vnt.)
3. Tuskulėnų rimties parko
sukūrimas (tūkst. Lt )
4. Tvarkomi dvarai (vnt.)
5.Vykdomi Dubingių piliavietės
tyrimai (taikomieji), Radvilų rūmų
archeologinių radinių (pamatų, rūsių
ir sienų fragmentų) konservavimo
darbai ir perlaidojami
Radvilų palaikai (tūkst.Lt)
Produkto:
2-ajam uždaviniui
1. Kompensuotos išlaidos kultūros
paveldo objektų valdytojams
(tūkst.Lt)
2. Kompensuotos išlaidos (proc. nuo
gautų prašymų sumos)

2

Institucijos
strateginio
tikslo kodas,
programos
kodas

Vertinimo kriterijaus
kodas

2008 metų
planas

2009 metų planas

2010 metų planas

2011 metų
planas

P-01-01-03-01

100

100

150

200

2. Paženklinti kultūros paveldo
objektai tipinėmis lentomis
(proc. nuo poreikio)

P-01-01-03-02

9

8

9

10

3. Paženklinti išskirtinę kultūrinę
vertę turintys paveldo objektai
UNESCO kultūros vertybių apsaugos
ginkluoto konflikto metu
konvencijos skiriamaisiais simboliais
(proc. nuo poreikio)

P-01-01-03-03

100

R-05-01-01

6

Vertinimo kriterijus

3-ajam uždaviniui
1. Paženklinti kultūros paveldo
objektai ir pagaminta ženklinimo
lentų (tūkst. Lt )

01 05

Rezultato:
1-ajam programos tikslui
1. Įvykdytos institucijos programos
(vnt.)

(n+x)-ųjų metų
planas

Įvykdyta 2008 m.

7

7

7

3

Institucijos
strateginio
tikslo kodas,
programos
kodas

Vertinimo kriterijaus
kodas

2008 metų
planas

2009 metų planas

2010 metų planas

2011 metų
planas

P-05-01-01-01

30

15

10

10

2. Sudarytos apsaugos sutartys su
kultūros paveldo objektų valdytojais
(vnt.)

P-05-01-01-02

3

5

8

3

3. Užtikrinta išvežamų į užsienį
kilnojamųjų kultūros vertybių ir
antikvarinių daiktų kontrolė
(išduota leidimų )

P-05-01-01-03

10

50

45

40

4. Atestuoti paveldosaugos
specialistai (skaičius)

P-05-01-01-04

100

50

40

50

5. Vykdoma kultūros paveldo
objektuose ir vietovėse atliekamų
tvarkybos darbų priežiūra ir kontrolė
(surašytų protokolų skaičius)

P-05-01-01-05

50

45

50

40

6. Kontroliuojama prekyba
antikvarinėmis vertybėmis (išduotų
licencijų prekybai skaičius)

P-05-01-01-06

2

1

1

1

Vertinimo kriterijus

Produkto:
1-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Parengti teisės aktų projektai (vnt.)

(n+x)-ųjų metų
planas

4

Institucijos
strateginio
tikslo kodas,
programos
kodas

Vertinimo kriterijaus
kodas

2008 metų
planas

2009 metų planas

2010 metų planas

2011 metų
planas

7.Nustatyta kultūros paveldo
objektams padaryta žala (įvykių
skaičius)

P-05-01-01-07

10

5

4

3

8. Vykdoma kultūros paveldo
objektų stebėsena (apžiūrėtų objektų
skaičius)

P-05-01-01-08

2000

800

600

600

R-05-02-01

100

100

100

100

P-05-02-01-01

127

130

130

130

Vertinimo kriterijus

Rezultato:
2-ajam programos tikslui
1. Užtikrinta įvairių sričių kultūros
paveldo apsaugos ekspertų tarybų ir
komisijų veikla (proc.)

Produkto:
2-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Užtikrinta įvairių sričių kultūros
paveldo apsaugos ekspertų tarybų ir
komisijų veikla skiriant (tūkst.Lt)

(n+x)-ųjų metų
planas

5

Institucijos
strateginio
tikslo kodas,
programos
kodas

Vertinimo kriterijus

Rezultato:
4-ajam programos tikslui
1. Panaudotos investicijų projekto
lėšos ( proc.)

Produkto:
4-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Rekonstruotas pastatas Vilniuje,
Šnipiškių g. 3 (tūkst.Lt)

2. Įsigyta ilgalaikio turto
(tūkst.Lt)
01 08

Rezultato:
1-ajam programos tikslui
1. Tvarkomi Lietuvos Katalikų
bažnyčios nekilnojamojo ir
kilnojamojo kultūros paveldo
objektai (vnt.)

Vertinimo kriterijaus
kodas

2008 metų
planas

2009 metų planas

2010 metų planas

R-05-04-01

100

100

100

P-05-04-01-01

1434

P-05-04-01-02

230

50

50

605

33

30

20

20

R-01-08-01-01

2011 metų
planas

(n+x)-ųjų metų
planas

Užbaigta 2008 m.

6

Institucijos
strateginio
tikslo kodas,
programos
kodas

Vertinimo kriterijus

Produkto:
1-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Vykdomi kultūros paveldo objektų
tyrimai (taikomieji), avarijos
grėsmės pašalinimas, konservavimas,
restauravimas bei šių darbų
projektavimas (tūkst. Lt)
01 09

Rezultato:
1-ajam programos tikslui
1. Tvarkoma (proc.) objektų, įtraukų
į programą

Produkto:
1-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Tvarkomi nekilnojamojo kultūros
paveldo objektai (vnt.)

01 81

Rezultato:
1-ajam programos tikslui
1. Įvykdytas suteiktų paslaugų
pajamų planas (proc.)

Vertinimo kriterijaus
kodas

P-01-08-01-01-01

2008 metų
planas

10000

2009 metų planas

2010 metų planas

2011 metų
planas

10000

8000

8000

R-01-09-01-01

25

25

25

P-01-09-01-01-01

5

5

5

100

100

100

R-81-01-01

pagal poreikį

(n+x)-ųjų metų
planas

7

Institucijos
strateginio
tikslo kodas,
programos
kodas

Vertinimo kriterijus

Produkto:
1-ojo programos tikslo:
1-ajam uždaviniui
1. Atlikta tyrimų ar suteikta paslaugų
(tūkst. Lt)

Vertinimo kriterijaus
kodas

P-81-01-01-01

2008 metų
planas

125

2009 metų planas

5

2010 metų planas

5

2011 metų
planas

(n+x)-ųjų metų
planas

5

_________________________________________

8

3 LENTELĖ. VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

Kodas

90.022.1075

Kodas

02

(asignavimų valdytojas)

Kultūros paveldo inventorizavimas
(institucijos strateginio tikslo pavadinimas)

Kultūros paveldo apskaita - 04
Institucijos
strateginio
tikslo kodas,
programos
kodas

02

Vertinimo kriterijus

Efekto:
1. Inventorizuotų Lietuvos kultūros
paveldo objektų skaičiaus didėjimas
(proc.)
2. Inventorizuotų Lietuvos kultūros
paveldo objektų skaičiaus kaita
palyginti su 2008 m. (proc.)

02 04

Vertinimo
kriterijaus kodas

2008 metų
planas

E-02-01

5

E-02-02

Rezultato:
1-ajam programos tikslui
1. Atskleistų nekilnojamųjų kultūros
vertybių didėjimas (proc.)

R-04-01-01

1-ajam programos tikslui
1. Atskleistų nekilnojamųjų kultūros
vertybių kaita palyginti su 2008 m.
sieks (proc.)

R-04-01-02

Produkto:
1-ojo programos tikslo
1-ajam uždaviniui
1. Inventorizuota kultūros paveldo
objektų (vnt)
2-ajam uždaviniui
1.Objektai, kuriems atskleista
vertingųjų savybių (vnt.)
2. Suteikta duomenų susijusiems
registrams (vnt.)

2009 metų
planas

2010 metų
planas

2011 metų
planas

15 (mažėjimas)

5 (didėjimas)

5 (didėjimas)

15 (mažėjimas)

5 (didėjimas)

5 (didėjimas)

5

P-04-01-01-01

2000

1700

2100

2100

P-04-01-02-01

700

600

735

735

P-04-01-02-02

2000

1700

2100

2100

________________________________

(n+x)-ųjų
metų planas

3 LENTELĖ. VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

Kodas

90.022.1075

Kodas

04

(asignavimų valdytojas)

Kultūros paveldo pristatymas visuomenei
(institucijos strateginio tikslo pavadinimas)

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaida ir atgaivinimas – 07
Institucijos
Vertinimo kriterijaus
strateginio
Vertinimo kriterijus
kodas
tikslo kodas,
programos
kodas
04

04 07

Efekto:
Renginių sklaidos didėjimas (proc.)
Rezultato:
1-ajam programos tikslui
1. Asmenų, kurie domisi kultūros
paveldu, padaugės (proc.)
Produkto:
1-ojo programos tiklo:
1-ajam uždaviniui
1.Dalyvavimas valstybės ir savivaldybių
institucijų, Europos Tarybos, Europos
Komisijos ir kitose programose bei
renginiuose, Europos paveldo dienų
renginių organizavimas (renginių
skaičius)
2. Pirmininkavimas Baltijos jūros regiono
šalių kultūros paveldo monitoringo
grupei. Dalyvavimas specializuotų darbo
grupių veikloje (renginių skaičius)

2008 metų planas

2009 metų planas

2010 metų planas

2011 metų
planas

E-04-01

1.5

1

1,5

1,5

R-07-01-01

1.5

1

1,5

1,5

P-07-01-01-01

11

12

12

12

P-07-01-01-02

6

6

6

6

(n+x)-ųjų metų
planas

1

Institucijos
strateginio
tikslo kodas,
programos
kodas

Vertinimo kriterijus

Produkto:
2-ajam uždaviniui
1. Informacijos apie kultūros paveldo
apsaugą žiniasklaidoje sklaida
(pranešimų skaičius visuomenės
informavimo priemonėse)
2. Paveldosauginės literatūros leidybos
skatinimas (proc. nuo gautų paraiškų)
3. Dalinis nekilnojamojo kultūros
paveldo sklaidos ir atgaivinimo projektų
finansavimas (proc. nuo gautų paraiškų)

Vertinimo kriterijaus
kodas

2008 metų planas

2009 metų planas

2010 metų planas

2011 metų
planas

P-07-01-02-01

1800

1860

1870

1870

P-07-01-02-02

85

55

56

56

P-07-01-02-03

40

45

46

46

(n+x)-ųjų metų
planas

___________________________________________

2

Strateginio planavimo metodikos
3 priedas
INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ TARPINSTITUCINĖJE PROGRAMOJE
Dėl Dubingių piliavietės pritaikymo kultūriniam ir pažintiniam turizmui 2007-2009 metų programos, 1.3
(tarpinstitucinės programos pavadinimas, Vyriausybės prioritetas)
Kultūros ministerija 14 900 0116
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
90 022 1075
(tarpinstitucinės programos įgyvendinimą koordinuojanti institucija,
(tarpinstitucinėje programoje dalyvaujanti institucija, jos asignavimų valdytojo
jos asignavimų valdytojo kodas)
kodas)

Tarpinstitucinės
programos
tikslas ir
jo kodas
1

Dalyvaujančios
institucijos
atitinkamos
programos
elementai

Dalyvaujančios institucijos
atitinkamos programos elementų
kodai ir pavadinimai

2

kodas

pavadinimas

3

4

Uždavinys

01

Vykdyti kultūros
paveldo objektų
tvarkybos darbus

Priemonės

05

Organizuoti Dubingių
piliavietės tyrimus
(taikomuosius) bei
Radvilų rūmų
archeologinių radinių
(pamatų, rūsių ir sienų
fragmentų)
konservavimo darbus,
perlaidoti Radvilų
palaikus

Siekiami rezultatai
(vertinimo kriterijų
planuojamos
reikšmės)

Institucijos 2009-ųjų metų asignavimai (tūkst. litų)
išlaidoms
iš viso

iš viso

iš jų darbo
užmokesčiui

turtui įsigyti

5

6

7

8

9

X

X

X

X

X

760

760

X

X

X

Vertinimo kriterijai

P-01-01-0101-05

Vykdomi Dubingių
piliavietės tyrimai
(taikomieji), Radvilų
rūmų archeologinių
radinių (pamatų, rūsių ir
sienų fragmentų)
konservavimo darbai,
perlaidojami Radvilų
palaikai

760 tūkst.litų

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
Iš viso dalyvavimui vykdant tarpinstitucinę programą

___________________________

X

X

X

X

Strateginio planavimo metodikos
3 priedas
INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ TARPINSTITUCINĖJE PROGRAMOJE
Dėl dvarų paveldo išsaugojimo programos, 1.3
(tarpinstitucinės programos pavadinimas, Vyriausybės prioritetas)
Kultūros ministerija 14 900 0116
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
90 022 1075
tarpinstitucinės programos įgyvendinimą koordinuojanti institucija, jos
(tarpinstitucinėje programoje dalyvaujanti institucija, jos asignavimų valdytojo
asignavimų valdytojo kodas
kodas)

Tarpinstitucinės
programos
tikslas ir
jo kodas
1

Dalyvaujančios
institucijos
atitinkamos
programos
elementai
2

Dalyvaujančios institucijos
atitinkamos programos elementų
kodai ir pavadinimai
kodas

pavadinimas

3

4

Siekiami rezultatai
(vertinimo kriterijų
planuojamos
reikšmės)

Institucijos 2009-ųjų metų asignavimai (tūkst. litų)
išlaidoms
iš viso

iš viso

iš jų darbo
užmokesčiui

turtui įsigyti

5

6

7

8

9

Uždavinys

01-01-01-01

Vykdyti kultūros
paveldo objektų
tvarkybos darbus

X

X

X

X

X

Priemonės

01-01-0101-04

Organizuoti dvarų
tyrimų (taikomųjų),
remonto, avarijos
grėsmės pašalinimo,
konservavimo,
restauravimo bei šių
darbų projektavimo
darbus

X

2208

2208

X

X

Vertinimo kriterijai

P-01-01-0101-04

Tvarkomi dvarai

8

X

X

X

X

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
Iš viso dalyvavimui vykdant tarpinstitucinę programą
______________________________

Strateginio planavimo metodikos
3 priedas
INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ TARPINSTITUCINĖJE PROGRAMOJE
Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007 -20013 metų programa
(tarpinstitucinės programos pavadinimas, Vyriausybės prioritetas)
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
90 022 1075
tarpinstitucinės programos įgyvendinimą koordinuojanti institucija, jos
(tarpinstitucinėje programoje dalyvaujanti institucija, jos asignavimų valdytojo
asignavimų valdytojo kodas
kodas)
Ūkio ministerija 29 900 1811

Tarpinstitucinės
programos tikslas ir jo
kodas

Dalyvaujančios
institucijos
atitinkamos
programos
elementai

Dalyvaujančios institucijos atitinkamos programos
elementų kodai ir pavadinimai

kodas
1
Sukurti Jono Pauliaus II
piligrimų kelią, jo
objektus pritaikyti
piligrimų ir turizmo
reikmėms, kad atvykę
piligrimai ir turistai galėtų
juos lankyti ir rasti
reikiamą viešą
infrastruktūrą

2

3

Siekiami
rezultatai
(vertinimo
kriterijų
planuojam
os
reikšmės)

Institucijos 2009-ųjų metų asignavimai (tūkst. litų)
išlaidoms
iš jų darbo
užmokesči
ui

turtui įsigyti

iš viso

iš viso

pavadinimas
4

5

6

7

8

9

X

X

X

X

X

Uždavinys

01-09-0101

Vykdyti kultūros paveldo objektų
tyrimus (taikomuosius), avarijos
grėsmės pašalinimą, remontą,
konservavimą, restauravimą, bei šių
darbų projektavimą

Priemonės

01-09-0101-01

Organizuoti kultūros paveldo objektų
tyrimus (taikomuosius), avarijos
grėsmės pašalinimą, remontą,
konservavimą, restauravimą, bei šių
darbų projektavimą

X

2000

2000

X

X

Vertinimo
kriterijai

P-01-0901-01-01

Tvarkomi objektai

5

X

X

X

X

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui

2000

Iš viso dalyvavimui vykdant tarpinstitucinę programą

2000

__________________________________

Strateginio planavimo metodikos
3 priedas
INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ TARPINSTITUCINĖJE PROGRAMOJE
Dėl Tuskulėnų rimties parko sukūrimo, 1.3
(tarpinstitucinės programos pavadinimas, Vyriausybės prioritetas)
Kultūros ministerija 14900 0116
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
90 022 1075
tarpinstitucinės programos įgyvendinimą koordinuojanti institucija, jos
(tarpinstitucinėje programoje dalyvaujanti institucija, jos asignavimų valdytojo
asignavimų valdytojo kodas
kodas)

Tarpinstitucinės
programos
tikslas ir
jo kodas
1

Dalyvaujančios
institucijos
atitinkamos
programos
elementai

Dalyvaujančios institucijos
atitinkamos programos elementų
kodai ir pavadinimai

2

kodas

pavadinimas

3

4

Siekiami rezultatai
(vertinimo kriterijų
planuojamos
reikšmės)

Institucijos 2009-ųjų metų asignavimai (tūkst. litų)
išlaidoms
iš viso

iš viso

iš jų darbo
užmokesčiui

turtui įsigyti

5

6

7

8

9

X

X

X

X

1500X

X

X

Uždavinys

01

Vykdyti kultūros
paveldo objektų
tvarkybos darbus

X

X

Priemonės

03

Organizuoti
Tuskulėnų rimties
parko sukūrimą

X

1500

Vertinimo kriterijai

P-01-0101-01-03

Tvarkomas
Tuskulėnų rimties
parkas

1

Iš viso tarpinstitucinės programos tikslui
Iš viso dalyvavimui vykdant tarpinstitucinę programą

___________________________

X

X

