
Duomenų skyriaus Kultūros projektų vadovių  

2020 metų veiklos ataskaita 

Kultūros projektų vadovės, kartu su pareigybių aprašymuose nurodytomis funkcijomis, 

dalyvavo organizuojant renginius, seminarus, strateginių projektų planavime, projektų rengime ir 

mokymuose.  

Kultūros paveldo centro (toliau – KPC) vykdomas projektas „FIXUS“, Nr. LT04-2-KM-

TF-001. KPC – projekto pareiškėjas ir vykdytojas, pagrindinis partneris – Kultūros infrastruktūros 

centras. Partneriai – Kultūros pabveldo departamentas, Riiksantikvaren (NO) ir „KA“ (NO). 

Kultūros projektų vadovių parengta projekto eigos, vykdymo metinė ataskaita. Vykdyti projekto 

pristatymai: 2020-06-11 spaudos konferencija Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, 

Vilniuje. 2020-11-05 projekto pristatymas Centrinei projektų valdymo agentūrai, nuotoliniu būdu. 

FIXUS pristatymas Kultūros paveldo departamento seminare, 2020-12-21, nuotoliniu būdu. 

Administruojamas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ES struktūrinis 

projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ (VEPS).  Projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-

04-V-01-001. Dalyvauta susitikimuose su projekto darbuotojais, rengiami dokumentai ir 

pateikiami projekto vykdytojui. 

Inicijuota KPC partnerystė organizuojant parodą Heritas (spalio 2–4 d.) – tarptautinį 

kultūros paveldo pažinimo festivalį. KPC – organizacinis partneris. Paroda vyko Šv. Kotrynos 

bažnyčioje, bažnyčios ir S. Nėries gimnazijos kieme, Vilniuje. Parodoje pristatyta KPC veikla, 

vykdytos lankytojų konsultacijos. KPC darbuotojai dalyvavo projekto organizavimo veikloje, 

KPC pristatymo – stendo parengime bei dalyvavo konsultuojant parodos lankytojus. 

Seminarai: Kultūros projektų vadovė Erika Kielė 2020-04-09 dalyvavo nuotoliniame 

„Remmers“ organizuotame seminare apie medžiagas bei priemones kultūros paveldo objektams. 

2020-11-11-13 dalyvauta Kultūros paveldo akademijos organizuotame kvalifikacijos kėlimo 

seminare „Kultūros paveldo apsauga“. 

Pristatymai. Kultūros projektų vadovė Gintarė Petuchovaitė – Majauskė parengė KPC 

metinės veiklos ataskaitos ir problematikos pristatymo skaidres.  

Atsakymai į užklausas. Kultūros projektų vadovė Gintarė Petuchovaitė – Majauskė rengė 

KPC atsakymus į pateiktas interesantų užklausas. 

Įgyvendintas Lietuvos Kultūros tarybos (toliau – LTKT) finansuotas projektas 

„KULTŪROS PAVELDO TVARKYBOS IR TECHNOLOGIJŲ PARODOS HERITAS 

KATALOGO LEIDYBA. ĮKRAUK PAVELDĄ“, gruodžio mėn. pateikta projekto ataskaita. 

Finansavimas: 9 000 eur. Įgyvendinto Vilniaus Universiteto projekto, finansuoto LTKT: 

“HERITAS’20: Įkrauk paveldą. Alternatyvi diskusijų erdvė”, partneris. LTKT II kvietimui teikto 1 

projekto partneris. 
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