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TVP „Kultūra“ struktūra
TVP tikslai ir uždaviniai

Ministerijų
priemonės

1. Stiprinti visuomenės kultūrinę tapatybę
1.1

Išsaugoti ir aktualizuoti kultūros paveldą, pritaikyti jį visuomenės ugdymo, jos kultūrinės
tapatybės stiprinimo, kultūrinio ir pažintinio turizmo poreikiams

KM, ŪM, ŽŪM

1.2

Plėtoti mokslinius tyrimus, skatinti kūrybines inovacijas, skirtas socialinei ir kultūrinei
plėtrai

ŠMM

1.3

Stiprinti ir vystyti Lietuvos piliečių ir lietuvių kilmės užsienio gyventojų pilietines
iniciatyvas ir įsitraukimą į socialinį, politinį, kultūrinį šalies gyvenimą

SM (IVPK),
VRM, SADM

2. Ugdyti visuomenės kūrybiškumą

2.1

Modernizuoti kultūros fizinę ir informacinę infrastruktūrą, plėtoti viešąsias erdves,
pritaikant visuomenės kūrybinių kompetencijų ugdymo poreikiams, plėtoti kultūros
darbuotojų kompetencijas

KM, AM, SM
(IVPK), ŠMM,
VRM

2.2

Skatinti kūrybinių ir kultūrinių industrijų bei tarpsektorinę plėtrą, kūrybinių ir kultūros
produktų rinkodarą

ŪM

2.3

Skatinti netechnologines kūrybines inovacijas bei šių inovacijų tarpsektorinę plėtrą,
kūrybinių inovacijų rinkodarą

ŠMM, ŪM, VRM

Aplinkos ministerija
Priemonės pavadinimas

Vertinimo kriterijai ir
matavimo vienetai

Suma
(tūkst.
Lt)

Priemonė - išsaugoti ir pristatyti kultūros ir
Sutvarkytos aplinkai
gamtos paveldą skatinant pažintinį turizmą
draugiškos
Lietuvos nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose kultūros paveldo, gamtos
objektų ir turistų traukos
vietovių teritorijos plotas, ha

158.969

Priemonė - modernizuoti gamtos muziejus, skatinti Modernizuotų gamtos
visuomenės mokymąsi ir švietimą gamtosaugos
ekspozicijų
srityje, siekiant ugdyti gamtosauginį sąmoningumą skaičius
ir aktyvumą

90.000

248.969

Aplinkos/Energetikos ministerija
Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo gerinimas
Energetinio efektyvumo klasė

Valstybinio pavaldumo
kultūros įstaigų pastatai

B

2

C

6

D

32

E

10

Neturi sertifikato

21

Viso pastatų

73

Pastatai, kuriems reikalingas renovavimas

50

Preliminarus investicijų poreikis – 100 mln. Lt
Atviri klausimai:
1) nėra aišku, kuri ministerija bus šios srities asignavimų valdytoja;
2) nėra patvirtinti atrankos kriterijai, kurie bus taikomi išrenkant
renovuojamus viešuosius pastatus.

Švietimo ir mokslo ministerija
Atviri klausimai: priemonės, susijusios su moksliniais tyrimais ir inovacijomis, negali būti
suderintos, kol nepatvirtinti Sumaniosios specializacijos strategijos prioritetai.
Priemonė - kurti naujus ir stiprinti esamus kultūros paveldo tyrimų ir
restauravimo centrus
Priemonė - Plėtoti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir kūrybinių
inovacijų infrastruktūrą ir gebėjimus

Sukurtų kultūros paveldo tyrimų ir
restauravimo centrų sk.
Kūrybinių inovacijų skatinimo sistemos
sukūrimas; Kūrybinių MTP; viso kūrybinių
inovacijų infrastruktūros sukūrimas

Priemonė - Skatinti kūrybinio verslo ir mokslo bendradarbiavimą

MTEP, skirtos kūrybinių inovacijų kūrimui ir
diegimui, projektų sk.
Kūrybinės infrastruktūros, įdiegtos švietimo
ir studijų įstaigose, objektų sk.

40.000

Priemonė - modernizuoti muziejų, bibliotekų ekspozicijas, įgalinant jų
naudojimą mokymuisi bei ugdymuisi, diegti interaktyvius kūrybinius
sprendimus, ir pritaikyti įvairių socialinių bei amžiaus grupių edukacijos
poreikiams

Kultūros infrastruktūros, pritaikytos
edukacijai, objektų sk.

70.000

Priemonė - plėtoti kultūros darbuotojų kvalifikaciją ir valdymo efektyvumą

Kultūros darbuotojų, dalyvavusių
mokymuose sk.
Ugdytojų, pedagogų, įgijusių kūrybinio
ugdymo kompetenciją, sk.
Kūrybinių partnerysčių, įgyvendintų švietimo
įstaigose, sk.

3.500

Priemonė - pereiti prie kūrybingumui palankios ugdymo(si) aplinkos,
orientuotos į kūrybingumą skatinančių programų ir metodų diegimą visuose
švietimo lygmenyse

Priemonė - plėtoti priemones, nukreiptas į įvairių lygių ugdytojų bei
pedagogų kūrybingumo kompetencijų ugdymą
Priemonė - plėtoti kūryba paremtas partnerystes, diegiant kūrybingumą
ugdančias programas ir metodus visuose švietimo lygmenyse
Priemonė - skatinti studentų ir jaunųjų mokslininkų tiriamąją,
eksperimentinę veiklą ir studijų praktiką, susietą su kūrybinių inovacijų
kūrimu
Priemonė - sukurti kūrybinių inovacijų mentorių paslaugų sistemą,
orientuotą į mokymąsi visą gyvenimą

10.000
200.000

30.000

5.000
20.000

Studentų ir jaunųjų mokslininkų kūrybinių
MTEPI projektų sk.

20.000

Kūrybinių inovacijų mentorių paslaugas
gaunančių SVV subjektų sk.

30.000

428.500

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Atviri klausimai:
1) Romų integracijos strategijos rengimas;
2) kompleksiniai projektai, kurių dalis bus susijusi su kultūros veiklomis –
sudėtinga išskirti šią dalį ir nustatyti įsipareigojimą TVP. Sprendimo alternatyva –
nustatyti spec. rodiklius TVP bendroje aprašomojoje dalyje.
Priemonės pavadinimas

Vertinimo kriterijai ir
matavimo vienetai

Priemonė - skatinti sociokultūrinių paslaugų,
Sociokultūrinių paslaugų
nukreiptų į atskirties grupių socialinės
gavėjų, priklausančių
integracijos didinimą, teikimą.
atskirties grupėms, skaičius

Priemonė - skatinti romų sociokultūrinę
integraciją.

Sociokultūrinių paslaugų
gavėjų romų skaičius

Suma
(tūkst. Lt)

Ūkio ministerija
Atviri klausimai:
1) turizmo sritis – laukiama Europos Komisijos pastabų dėl turizmo priemonių Veiksmų programoje;
2) KKI sritis – po Europos Komisijos pastabų tikslintina priemonių apimtis;
3) inovacijų skatinimo sritis – nėra aiškus priemonių pasidalinimas tarp ŪM ir ŠMM, taip pat
priemonės negali būti suderintos, kol nepatvirtinta Sumaniosios specializacijos strategijos prioritetai.

Priemonės pavadinimas
Priemonė - turizmo maršrutų - kultūros kelių, apimančių
reikšmingiausius Lietuvos kultūros paveldo objektus, rinkodara.
Priemonė - Kurti palankias sąlygas verslumui ir naujiems SVV
subjektams steigtis KKI srityje

Vertinimo kriterijai ir matavimo vienetai
Numatomo lankytojų skaičiaus padidėjimas paremtose
kultūros paveldo ir turistų traukos vietovėse
Naujai sukurta ir atnaujinta Menų inkubatorių, kūrybinių
rezidencijų infrastruktūra; konsultavimo ir rinkodaros
paslaugas gavę KKI subjektai; naujai susikūrusios KKI
įmonės

Suma
(tūkst.
Lt)
15.000

120.000
Priemonė - Diegti rinkodarines ir organizacines inovacijas bei skatinti
KKI verslo internacionalizavimą
Priemonė - Skatinti inovacijų ir darnaus verslo vystymosi principų
diegimą SVV, išnaudojant KKI potencialą pateikti į rinką inovatyvius
produktus ir paslaugas
Priemonė - Plėtoti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
kūrybinių inovacijų infrastruktūrą ir gebėjimus

KKI įmonių, įmonių grupių parengtos ir įgyvendintos
rinkodaros strategijos

20.000

Sukurtos ir įdiegtos netechnologinės kūrybinės inovacijos
120.000
Technologijų (perdavimo) centrų verslo klasterių sukūrimas

Priemonė - Skatinti tiesiogines užsienio investicijas, mokslinius tyrimus Įmonių atlikti MTEP, skirti kūrybinių inovacijų kūrimui ir
ir eksperimentinę plėtrą bei kūrybinių inovacijų paklausą, siekiant
diegimui
didinti privataus sektoriaus investicijas.

100.000

40.000
455.000

Susisiekimo ministerija
Atviras klausimas: visi skaitmeninimo priemonių asignavimai SM yra įtraukti į
„Skaitmeninės darbotvarkės“ TVP, todėl į TVP „Kultūra“ savo lėšas SM įtraukti
atsisako.
Priemonės pavadinimas

Vertinimo kriterijai ir
matavimo vienetai

Suma
(tūkst. Lt)

Priemonė - Lietuvos kultūros paveldo perkėlimas į
skaitmeninę erdvę ir inovatyvių, pažangių e. paslaugų ir
e. produktų kūrimas

Lietuvos kultūros paveldo
perkėlimui į elektroninę erdvę skirtų
įgyvendintų projektų skaičius
(suminis)

18.000

Priemonė - naujų, pažangių lietuvių kalbos IT
sprendimų taikymas kuriant į vartotoją orientuotas e.
paslaugas

Sukurtų kultūros ir meno skaitmeninio
turinio sprendimų (paslaugų,
produktų) skaičius

18.000

Priemonė - kurti ir skleisti kultūrinį skaitmeninį turinį,
atitinkantį visuomenės poreikius ir raidos tendencijas

Sukurtų kultūros ir meno skaitmeninio
turinio sprendimų (paslaugų,
produktų) skaičius

20.000

Priemonė - atnaujinti viešuosius prieigos prie interneto
taškus šalies viešosiose bibliotekose

Atnaujinti viešosios prieigos prie
interneto taškai

10.000

Priemonė - vykdyti tikslinių skaitmeninės atskirties
grupių mokymus ir konsultacijas skaitmeninio
raštingumo srityje, panaudojant bibliotekų
infrastruktūrą

Gyventojų, dalyvavusių skaitmeninio
raštingumo ir/arba gebėjimo naudotis
elektroninėmis paslaugomis
mokymuose bibliotekose, skaičius

15.000

81.000

Žemės ūkio ministerija
Atviras klausimas: visos KM siūlytos EŽŪFKP priemonės atmestos nesiūlant
alternatyvų.
Vertinimo kriterijai ir
matavimo vienetai

Suma
(tūkst. Lt)

Priemonė - verslinės žvejybos veiklos įvairinimas ir
pridėtinės vertės kūrimas, puoselėjant žuvininkystės
kultūros paveldą.

Projektų, kuriais prisidedama prie žvejų
pajamų įvairinimo puoselėjant žvejybos
paveldą, kultūrą ir turizmą, skaičius

500

Priemonė - Žvejybos amato kultūros paveldo
žuvininkystės regionuose puoselėjimas

Žuvininkystės bendruomenių
vykdomų projektų, išsaugančių kultūros
paveldą ir pritaikančių jį kultūros ir
turizmo reikmėms, skaičius

500

Priemonės pavadinimas

Priemonė - teikti paramą tradicinių amatų veikloms

Tradicinių amatų centrų, gavusių
paramą, skaičius

15.000

Priemonė - remti vietos bendruomenių ir amatų centrų
bendradarbiavimą su kultūros paveldo objektų valdytojais,
tokiu būdu vystant tradicinius amatus ir propaguojant kultūros
paveldą.

Bendradarbiavimo su amatų
centrais ir/arba vietinėmis bendruomenėmis
iniciatyvų kaičius paveldo objektuose.

10.000

Priemonė - remti kultūrines kaimo bendruomenių iniciatyvas
Priemonė - remti kaimo vietovių kultūros įstaigų iniciatyvas
Teminių kaimų kūrimas ir kultūros kelių
programų skatinimas kaimo vietovėse

Vietos bendruomenių,
vykdančių kultūrinių iniciatyvų veiklas,
skaičius.
Kultūros įstaigų, gavusių
paramą, skaičius.
Sukurtų ir išplėtotų teminių
kaimų skaičius.

50.000
50.000
30.000

Vidaus reikalų ministerija
Atviras klausimas: ar ministerijos indėlio įtraukimas į TVP rodiklių forma,
nenustatant konkrečių veiklų ir sumų, yra galimas.

Vertinimo
kriterijai ir
matavimo
vienetai

Suma
(tūkst. Lt)

Priemonė – stiprinti Kultūros ministerijos ir jos
pavaldumo įstaigų administracinius gebėjimus

Paramą gavusios
įstaigos

5.000

Priemonė – gerinti kultūros įstaigų teikiamų viešųjų
paslaugų ir aptarnavimo kokybę

Paramą gavusios
įstaigos

10.000

Priemonės pavadinimas

15.000

Kultūros ministerija
Atviras klausimas: galimybė dalį KM priemonių perkelti į
„Regioninės plėtros“ TVP, atrenkant projektus valstybės planavimo
ar konkurso būdu.
Priemonės pavadinimas

Vertinimo
kriterijai ir
matavimo vienetai

Suma
(tūkst. Lt)

Kompleksiškai tirti bei konservuoti/restauruoti
kultūros paveldą (pasitelkiant ir
konservavimo/restauravimo centrus), plėtoti
kultūros paveldo infrastruktūrą ją aktualizuojant

Objektai, kuriuose
atlikti tvarkybos
darbai

321.000

Optimizuoti ir modernizuoti nacionalionio ir
valstybinio lygmens kultūros įstaigų fizinę ir
informacinę infrastruktūrą

Pastatytų ir/arba
renovuoti
kultūros įstaigų
pastatai

376.000

697.000

Bendras metodinis klausimas:
ministerijų indėlio įtraukimas į TVP rodiklių forma,
nenurodant priemonių ir lėšų
Ministerija

VRM

SADM

SM

Veikla

Rodiklis

Viešųjų erdvių konversija,
pritaikant jas kultūrinės veikloms

Pritaikytų viešųjų erdvių plotas

Vietos veiklos grupių inicijuotos
sociokultūrinių paslaugų veiklos

Paslaugų gavėjų skaičius

Vietos bendruomenių tarybų
sprendimais įgyvendintos
kultūrinės veiklos

Vietos bendruomenių kultūrinių
iniciatyvų skaičius

Skaitmeninimo priemonės

Suskaitmenintų kultūros paveldo
objektų, pasiekiamų per sistemą
„Europeana“, skaičius; visų
suskaitmenintų kultūros paveldo
objektų procentinė dalis, pasiekiama
internete.

Ačiū už dėmesį

