Duomenų skyriaus Kultūros projektų vadovės
2019 metų veiklos ataskaita
Kultūros projektų vadovė, kartu su pareigybių aprašymuose nurodytomis funkcijomis,
dalyvavo organizuojant renginius, seminarus, strateginių projektų planavime, projektų rengime ir
mokymuose. Seminaruose bei mokymuose semiamasi žinių, ieškoma kontaktų, bendradarbiavimo
galimybių.
Inicijuota Kultūros paveldo centro (toliau – KPC) partnerystė organizuojant parodą Heritas
(gegužės 3–4 d.) – tarptautinę kultūros paveldo pažinimo, tvarkybos ir technologijų parodą. KPC
– organizacinis partneris. Paroda vyko Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje. Parodoje
pristatyta KPC veikla, vykdytos lankytojų konsultacijos. KPC darbuotojai dalyvavo projekto
organizavimo veikloje.
Bendradarbiaujama su Kultūros ministerija, Centrine projektų valdymo agentūra, Lietuvos
paminklais – parengta valstybinio planavimo projekto „Fixus“ paraiška. Kultūros projektų vadovė
koordinuoja projekto rengimą, dalyvauja virtualiuose ir fiziniuose pasitarimuose dėl projekto
vykdymo. Sausio – kovo mėnesiais ruošta projekto paraiška, atlikta rinkos analizė, vertinimas.
Kovo 4 d. ir 11 d. CPVA (Centrinė projektų valdymo agentūra) pateikta paraiška pirminiam
vertinimui. Balandžio 19 d. gauti CPVA pirminio vertinimo rezulatai ir paraiškos pataisymai.
Liepos 8 d. iš CPVA gauta paraiška FIXUS projekto pateikimui, paraiška paruošta teikimui.
Birželio 4–6 d. kartu su VĮ „Lietuvos paminklai“ atstove Vilte Janušauskaite vykta į
Riksantikvaren, Oslą, Norvegiją, kur vyko „Pro Monumenta“ projekto pristatymas ir kartu su
partneriais aptarta planuojama FIXUS projekto eiga, partnerystės klausimai. Birželio 17–19 d.
organizuota komandiruotė į Olandiją ir Belgiją, kartu su KPC atstovu, 2 VĮ „Lietuvos paminklai“,
1 RA (Norvegija) ir 2 Riiksantikvaren (Norvegija) atstovais, projekto partneriais, vykta į pažintinį
vizitą Monumentwacht organizacijose. Kartu su KPC buhalterija rengiamos komandiruočių
dokumentacijos, ataskaitos, kurias KPC pateikė CPVA dėl išlaidų kompensavimo. Lapkričio 4–8
d. vykta į projekto partnerių vizitą Slovakijoje, komandiruotės metu dalintąsi patirtimi, analizuotas
sėkmingai įgyvendintas projektas „Pro Monumenta“. Lapkričio 18 d., CPVA raštu Nr. 2019/27507 patvirtintas tiesioginio finansavimo projektas „FIXUS“. Paruoštos partnerystės sutartys su
projekto partneriais, kita reikalinga dokumentacija projekto įgyvendinimui: pirkimų planas,
mokėjimo prašymas, finansavimo sutartis ir kt. Bent kelis kartus per mėnesį dalyvaujama
susitikimuose dėl projekto klausimų: Kultūros ministerija, Konkurencijos taryba ir kt.
Administruojamas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ES struktūrinis
projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ (VEPS). Projekto Nr. VP2-3.1-IVPK04-V-01-001. Dalyvauta susitikimuose su projekto darbuotojais KPC, dalyvauta darbuotojų
atrankos komisijoje, rengiami dokumentai ir pateikiami projekto vykdytojui.
Liepos 1 d. „Smart Continent“ interviu dėl kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą
reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų
funkcijų tyrimo (pagal 2019 m. kovo 8 d. su LR Kultūros ministerija pasirašytą paslaugų teikimo
sutartį Nr. VP-29).
Dalyvauta mokymuose ir seminaruose. Vasario 18 d. diskusijoje „Kultūra + Miestas =
KM!”, Vilniaus savivaldybė. Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos
organizuotose kandidatų į Vilniaus miesto merus debatuose „Apie kultūrą“, vasario 19 d. , menų

fabrikas Loftas, Vilnius. Balandžio 15 d. dalyvauta pristatyme: Vilniaus miesto savivaldybės
iniciatyva „Neakivaizdinis Vilnius“. Gegužės 17 d. dalyvauta Kūrybiškos Europos biuro
organizuotame Kultūros rėmėjų forume, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje,
Vilniuje. Birželio 20 d. dalyvauta Europos ekonominės erdvės lėšomis finansuojamos Kultūros
programos atidarymo renginyje, Pakruojo sinagogoje, Kranto g. 8, Pakruojis. Birželio 28 d.,
filmuotąsi trumpametražiame koncerto „Ačiū už 10 metų kartu. Padėkos koncertas” gyventojų
serijoje “Ačiū už..”, atstovautas Heritas, paveldo sritis, Prezidentūroje, Vilniuje. Rugsėjo 17 d.
dalyvauta Kultūros ministerijos organizuotoje diksusijoje “Tarp eilučių: jaunimas ir kultūros
paveldas”, kviestinis svečias – diskusijos dalyvis, Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje,
Gedimino pr. 51, Vilniuje. Rugsėjo 23 d. dalyvauta Lietuvos Kultūros tarybos organizuotame
seminare „LKT Seminarai. 2020“, Menų spaustuvėje, Šiltadaržio g. 6., Vilniuje. Rugsėjo 30 d.
seminare „Bendradarbiavimo projektai: Kaip parengti paraišką?“, Konstitucijos pr. 21, Vilniuje.
Spalio 7–8 d. dalyvauta konferencijoje „Architektūros kokybė: integruotas požiūris į kultūros
paveldą”, Sapiegų parke, Vilniuje. Lapkričio 27 d. forume atstovautas KPC, paveldo sritis,
dalyvauta „Medijų forumo“ organizuotoje diskusijoje „Tarp eilučių: medijų ir informacinis
raštingumas kultūros srityse“, kviestinis diskusijos dalyvis, ISM Inovacijų bazė, Arklių g. 18,
Vilnius. Gruodžio 17–18 d. „KPD darbuotojų seminare, skirtame Žemaitijos regiono kultūros
paveldo aktualizavimui ir vidinės komunikacijos įgūdžių tobulinimui”, Plateliuose.
Projektai. Įgyvendintas Lietuvos Kultūros tarybos finansuotas projektas „Kultūros paveldo
tvarkybos ir technologijų parodos „Heritas“ katalogo leidyba“, liepos mėn. pateikta projekto
ataskaita. Finansavimas: 10 200 eur. KPC – 3 pateiktų projektų Kultūros Tarybai, II kvietime –
partneris ir vieno projekto – vykdytojas. Skirtas finansavimas KPC projektui: „KULTŪROS
PAVELDO TVARKYBOS IR TECHNOLOGIJŲ PARODOS HERITAS KATALOGO
LEIDYBA. ĮKRAUK PAVELDĄ”, patvirtintas finansavimas KPC partnerio, Vilniaus
Universiteto projektui: “HERITAS’20: Įkrauk paveldą. Alternatyvi diskusijų erdvė”.

Duomenų skyriaus, detaliųjų tyrimų poskyris
Duomenų skyriaus Detaliųjų tyrimų poskyrio vedėja Asta Grubinskaitė ir
paminklotvarkininkė Erika Kielė įtrauktos į Kultūros paveldo departamento sudarytas darbo
grupes dėl kultūros paveldo reglamentų kūrimo, taisymo. Paminklotvarkininkė Erika Kielė
dalyvavo darbo grupės posėdžiuose dėl bendrojo tyrimų PTR rengimo: vasario 5 d., kovo 27 d.,
balandžio 17 d., birželio 27 d., rugsėjo 3 d., gruodžio 11 d. Pateikti pataisymų pasiūlymai.
Laukiama galutinės korekcijos.
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