
Patvirtinta 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministijos direktoriaus  

2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. Į-123

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)

Siekiama 

reikšmė

Sąsaja su planavimo dokumentais,

kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

1. Parengti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų vertinimo tarybos aktų projektus.     

Parengtų nekilnojamojo kultūros paveldo  objektų 

apskaitos dokumentų projektų skaičius (vnt.)    P-

01-08-04-01-01

1060

Kultūros ministro valdymo srities prioritetas "2. kultūros paslaugų prieinamumo ir 

kokybės gerinimas" ir "3. Integralios kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo politikos 

stiprinimas",  KM Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos 

uždaviniai "41.2. Efektyvinti materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugos 

valdyseną" ir 41.3. "Užtikrinti materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo ištyrimą, 

atskleidimą, susisteminimą ir išsaugojimą",  Aštuonuoliktos LRV programos projektas 

"Efektyvi paveldotvarka".

2. Parengti kilnojamųjų objektų, esančių tradicinių religinių konfesijų bažnyčiose, siūlomų 

registruoti Kultūros vertybių registre kaip kilnojamosios kultūros vertybės ir statinių 

vertingosios savybės apskaitos dokumentų projektus.    

Parengtų kilnojamojo kultūros paveldo objektų 

apskaitos dokumentų projektų skaičius (vnt.)    P-

01-08-04-01-01

1100

Kultūros ministro valdymo srities prioritetas "2. kultūros paslaugų prieinamumo ir 

kokybės gerinimas" ir "3. Integralios kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo politikos 

stiprinimas", KM Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos 

uždaviniai "41.2. Efektyvinti materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugos 

valdyseną" ir 41.3. "Užtikrinti materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo ištyrimą, 

atskleidimą, susisteminimą ir išsaugojimą",  Aštuonuoliktos LRV programos projektas 

"Efektyvi paveldotvarka".

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo inventoriaus duomenų anketų parengimas Užpildytų Inventoriaus anketų skaičius (vnt.) 60

Kultūros ministro valdymo srities prioritetas "2. kultūros paslaugų prieinamumo ir 

kokybės gerinimas" ir "3. Integralios kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo politikos 

stiprinimas",  KM Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos 

uždaviniai "41.2. Efektyvinti materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugos 

valdyseną" ir 41.3. "Užtikrinti materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo ištyrimą, 

atskleidimą, susisteminimą ir išsaugojimą",  Aštuonuoliktos LRV programos projektas 

"Efektyvi paveldotvarka".

4. Veiksmų plano, aktyvinant įstaigos veiklą pasibaigus nenugalimos jėgos (force

majeure) aplinkybėms, parengimas ir įgyvendinimas

Užikrintas numatytų metinių rezultatų pasiekimas 

(proc.)
100

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

Veiklos planu prisidedama siekiant šių

kultūros ministro valdymo sričių 2021-2023 metų

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:

KULTŪROS PAVELDO CENTRO

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

1.150,00 tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui – 979,00 tūkst. eurų; turtui – 0,00 tūkst. eurų.                                                                                                                                                                                               

2021-2023 m. strateginio veiklos plano 01-08 programos 4 tikslo Integrali kultūros paveldo apsauga, aktualizavmas ir atvėrimas 

visuomenei 1 uždavinys – Užtikrinti kultūros paveldo apsaugos politikos formavimo ir įgyvendinimo efektyvumą bei veiksmingumą ir 2 

uždavinys – Užtikrinti kultūros paveldo aktualizavimą ir atvėrimą visuomenei.



Veiklos planu siekiama šių įstaigos

20XX –20XX  metų strateginio veiklos plano

tikslų ir uždavinių:

[Taikoma tik asignavimų valdytojams]

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas
Siekiama 

reikšmė
Atsakingas darbuotojas, pareigos

I. Parengti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų vertinimo tarybos aktų projektus.     Parengtų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų 

apskaitos dokumentų projektų skaičius (vnt.)    P-

01-08-04-01-01

1060 Kultūros paveldo centro l.e. pavaduotojo pareigas G. Radvilavičienė

2. Parengti kilnojamųjų objektų, esančių tradicinių religinių konfesijų bažnyčiose, 

siūlomų registruoti Kultūros vertybių registre kaip kilnojamosios kultūros vertybės ir 

statinių vertingosios savybės apskaitos dokumentų projektus.    

Parengtų kilnojamojo kultūros paveldo  objektų 

apskaitos dokumentų projektų skaičius (vnt.)    P-

01-08-04-01-01

1100 Kultūros paveldo centro l.e. pavaduotojo pareigas G. Radvilavičienė

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo inventoriaus duomenų anketų parengimas

Užpildytų Inventoriaus anketų skaičius (vnt.) 60

Kultūros paveldo centro l.e. pavaduotojo pareigas G. Radvilavičienė

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)



1. Cheminių ir biologinių tyrimų ataskaita (vnt.) 12 Detaliųjų tyrimų skyriaus vedėja Asta Grubinskaitė

2. Konservavimo ir restauravimo darbų 

technologinės rekomendacijos (ataskaita) (vnt.)

6 Detaliųjų tyrimų skyriaus vedėja Asta Grubinskaitė

3. Juridiniams, biudžetinių įstaigų bei privatiems asmenims (užsakovams) teikti su 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų priežiūra susijusias rekomendacijas bei 

konsultacijas.

3. Kultūros paveldo objektų priežiūros 

rekomendacijos ir/ar konsultacijos (ataskaita) 

(vnt.)

3 Detaliųjų tyrimų skyriaus vedėja Asta Grubinskaitė

Neplanuojama

Neplanuojama

Neplanuojama

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1.Darbuotojų dalyvavimas renginiuose informuojant visuomenę apie kultūros paveldą, jo 

apsaugos procesus, galimybę pažinti ir saugoti.

Darbuotojų savanoriavimas renginiuose: 1. ,,Open House Vilnius" - atviros architektūros 

savaitgalis, 2. ,,Heritas" - kultūros paveldo festivalis.

Renginių skaičius (vnt.) 2  Kultūros projektų vadovė Erika Kielė

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Įvardijami numatomi pagrindiniai metiniai veiksmai/darbai tarpsektorinio 

bendradarbiavimo tema

2.

3.

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:

1. Juridiniams, biudžetinių įstaigų bei privatiems asmenims (užsakovams) atlikti ir pateikti 

su nekilnojamaisias kultūros paveldo objektais susijusius tyrimus (cheminiai ir biologiniai 

tyrimai)

2. Juridiniams, biudžetinių įstaigų bei privatiems asmenims (užsakovams) teikti 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų konservavimo ir restauravimo darbų 

II. Tarptautiškumas:

1. Įvardijami numatomi pagrindiniai metiniai veiksmai/darbai tarptautiškumo tema

2.

3.

IV. Rinkodara:

1. Įvardijami numatomi pagrindiniai metiniai veiksmai/darbai rinkodaros tema

2.

3.



Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Bučinskaitė - Savickienė

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, 

tenkantis vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.)

5,67 Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Bučinskaitė - Savickienė

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)

12 Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Bučinskaitė - Savickienė

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 50 Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Bučinskaitė - Savickienė

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos 

tobulinimui (eurai)

70 Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Bučinskaitė - Savickienė

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai) 7000 Detaliųjų tyrimų skyriaus vedėja Asta Grubinskaitė

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 224600 Vyriausioji buhalterė Ilona Vaicvėnaitė, Kultūros projektų vadovė Erika Kielė

I. Nekilnojamo turto valdymas:

1. Nekilnojamojo turto nuoma  Ašmenos g. 10, Vilnius (1254,68 kv. m.)

2.Nekilnojamojo turto nuoma Šnipiškių g. 3, Vilnius. (345,63 kv.m.)                                                        

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar 

patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)

88 Vyriausioji buhalterė Ilona Vaicvėnaitė

Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės 

transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)

7100 Vyriausioji buhalterė Ilona Vaicvėnaitė

Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam 

kilometrui (eurai)*

5,16 Vyriausioji buhalterė Ilona Vaicvėnaitė

Investicijų projekto X  įgyvendinimo pažanga 

(proc.)

Neplanuojama

Investicijų projekto Y  įgyvendinimo pažanga 

(proc.)

Neplanuojama

* Projekte "Fixus" 2020 m. automobilis naudojamas nebuvo, todėl pateikiamos 

tarnybinių automobilių išlaikymo išlaidos įvertinus automobilių išlaikymą, vykdant KPC 

veiklą

Investicijų projektai

I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1.Užsakomieji Detaliųjų tyrimų skyriaus tyrimai.

2. Projektas Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-003 DU - 4.600 Eur;                                                                       

3. Projektas Nr. LT04-2 KM-TF-001/ST19/44 - 220.000 Eur

Finansai

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Mokymai, tobulinimasis - aukštenė darbuotojų kompetencija, tikslų pasiekimas:

1.1. Tarptautinė patirtis kultūros paveldo apskaitos srityje;

1.2. Veiklos valdymas                                                                                                                                     

1.3. Biudžeto sąmatų rengimas, vykdymas ir analizė viešajame sektoriuje;                                                                                                                        

1.4. Supažindinimas su Senųjų parkų augmenija;                                                                                                                 

1.5. Viešieji pirkimai                                                                                                                                                         

Turtas

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Užtikrinti efektyvius ir saugius darbuotojų vykimus į komandiruotes.  KPC naudojami 

1(vienas) tarnybinis, 1 (vienas) nuomojamas lengvieji automobiliai  (vnt.), 1 (vienas) 

"Fixus"*projektui vykdyti.

I. Projektų valdymas:

1. Įvardijami numatomi pagrindiniai metiniai veiksmai/darbai projektų valdymo tema

2.

3.

I. Personalo valdymas:

1.Patvirtintas leistinas didžiausias pareigybių skaičius

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai


