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PATVIRTINTA
__________________________
(tvirtinančiojo pareigų pavadinimas)
____________________ Nr. ________
(teisės akto data, rūšis)

ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBA, 188756614
(asignavimų valdytojo pavadinimas ir kodas)

2018-2020-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI
MISIJA
Etninės kultūros globos tarybos misija – užtikrinti etninės kultūros valstybinės globos
pagrindų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisės sistemoje, įgyvendinimą bei
skatinti etninės kultūros plėtotę ir kultūrinės tapatybės išsaugojimą.
VEIKLOS PRIORITETAI
Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo preambulėje pabrėžiama, kad etninė
kultūra yra tautos būties, išlikimo ir tvirtumo esmė, nacionalinės kultūros pamatas, kad tik savo
etnine kultūra besiremianti tauta gali palaikyti savo visuomenės narių pilietinį brandumą, dalyvauti
pasaulio civilizacijoje kaip lygiavertė partnerė, išlaikyti tokiai partnerystei ir bendradarbiavimui
būtiną orumą, savarankiškumą ir savitumą. Etninės kultūros globos taryba (toliau – Taryba) pagal
Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą yra viena iš pagrindinių etninės kultūros
valstybinę globą užtikrinančių institucijų. Tarybos kompetencija – padėti Lietuvos Respublikos
Seimui ir Vyriausybei formuoti bei įgyvendinti etninės kultūros politiką, prižiūrėti ir koordinuoti
etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą, teikti išvadas bei pasiūlymus valstybės
institucijoms etninės kultūros klausimais.
Taryba yra Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta valstybės įstaiga. Jos veiklą reglamentuoja
Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas (patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo
nutarimu 1999 m. rugsėjo 21 d. Nr. VIII-1328), Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės
globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 5 ir 8 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61
straipsniu įstatymas (patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2016 m. lapkričio 8 d. Nr.
XII-2765, toliau – Seimo nutarimas dėl Etninės kultūros įstatymo pakeitimo) ir Lietuvos Respublikos
Seimo 2016 m. lapkričio 8 d. nutarimas Nr. XII-2765 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m.
lapkričio 2 d. nutarimo Nr. IX-2532 „Etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo“. Tarybą sudaro 21 narys, kuriuos į Tarybą deleguoja su etninės kultūros globa bei plėtra
tiesiogiai susijusios institucijos ir organizacijos, tarp jų 5 regioniniai Tarybos padaliniai – regioninės
etninės kultūros globos tarybos (toliau – regioninės tarybos), veikiančios Lietuvos etnografiniuose
regionuose.
Seimo nutarimas dėl Etninės kultūros įstatymo pakeitimo buvo priimtas įgyvendinant
UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją – patvirtinant Tarybą kaip
svarbiausią kompetetingą instituciją, kuri rūpinasi nematerialaus kultūros paveldo apsauga šalyje, nes
Tarybos funkcijos apima visų konvencijoje išvardytų nematerialaus kultūros paveldo sričių globą. Be
to, įstatymiškai buvo sustiprinta Lietuvos etnografinių regionų kultūros visuminė valstybinė globa
įtvirtinant Tarybos padalinių – regioninių tarybų – teisinį statusą, išsamiau apibrėžiant jų paskirtį ir
uždavinius. Regioninės tarybos atlieka eksperto ir patarėjo vaidmenį sprendžiant strateginius etninės
kultūros plėtotės ir politikos klausimus etnografiniuose regionuose.
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Tarybos, kaip ekspertinės institucijos, pagrindinės strateginės veiklos kryptys apima šias sritis:
1) etninės kultūros plėtrą ir integravimą į bendrąją kultūros politiką Lietuvoje;
2) tautinės savimonės bei etninės kultūros gyvosios tradicijos tęstinumo užtikrinimą ir
nematerialaus kultūros paveldo apsaugą, etninės kultūros veiklos bendruomenėse plėtrą;
3) etnokultūrinio ugdymo integravimą į švietimo sistemą;
4) specialistų rengimo ir etnokultūrinių tyrimų (apimant nematerialaus kultūros paveldo
apsaugos mokslinių tyrimų metodologijas) bazės stiprinimą;
5) etninės kultūros sklaidos plėtojimą;
6) etninės kultūros integravimą į kultūrinį turizmą;
7) tradicinių amatų tęstinumą ir plėtrą;
8) etnografinių regionų – Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos (Sūduvos), Žemaitijos
ir Mažosios Lietuvos – savitumo išsaugojimą;
9) etninės kultūros puoselėjimą užsienio lietuvių bendruomenėse.
Įvertinus dabartinę etninės kultūros situaciją ir 2014-2017 m. pasiektus rezultatus, 2018 metais
nustatomi šie Tarybos veiklos prioritetai:
1. Dalyvauti formuojant Lietuvoje etninės kultūros globos ir nematerialaus kultūros paveldo
apsaugos politiką, patariant LR Seimui ir LR Vyriausybei strateginiais šios srities klausimais,
skatinant etninės kultūros plėtrą ir keliant jos prestižą;
2. Atlikti etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo procesų stebėseną, tyrimus ir
poveikio vertinimą, užtikrinti tyrimų viešinimą.

VEIKLOS PRIORITETAI 2018 METAMS
P-01 Dalyvauti formuojant Lietuvoje etninės kultūros globos ir nematerialaus kultūros
paveldo apsaugos politiką, patariant LR Seimui ir LR Vyriausybei strateginiais šios srities
klausimais, skatinant etninės kultūros plėtrą ir keliant jos prestižą
Eil.
Nr.
1.

2.
3.

4.
5.

Svarbiausi darbai
Patarti Seimui ir Vyriausybei etninės kultūros politikos ir strategijos
formavimo, nematerialaus kultūros paveldo apsaugos klausimais, skatinti ir
koordinuoti etninės kultūros plėtrą ir valstybinę globą
Teikti išvadas ir pasiūlymus valstybės institucijoms ir savivaldybėms
etninės kultūros bei nematerialaus kultūros paveldo klausimais
Analizuoti etninės kultūros globos ir plėtros, nematerialaus kultūros
paveldo apsaugos Lietuvoje būklę ir teikti išvadas Seimui, Vyriausybei ir
visuomenei
Ugdyti visuomenės tautinę savimonę, propaguoti etninės kultūros, kaip
svarbios visuomenei vertybės, sampratą
Vertinti programinį ir konkursinį etninės kultūros plėtros ir nematerialaus
kultūros paveldo apsaugos finansavimą

Asignavimai,
tūkst. Eur

196,0

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas
2018 metai
Pateiktų siūlymų ir išvadų dėl kitų institucijų teisės aktų bei jų projektų, susijusių su
5
etnine kultūra, tobulinimo, skaičius, vnt.
Parengtų įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su etninės kultūros globa, skaičius,
1
vnt.
Parengtų tyrimų, siūlymų ir rekomendacijų, susijusių su etninės kultūros valstybinės
54
globos ir politikos klausimais, skaičius, vnt.
Surengtų Tarybos ir ekspertų komisijų posėdžių skaičius, vnt.
33
Surengtų tarpinstitucinių pasitarimų skaičius, vnt.
30
2
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Suorganizuotų diskusijų, konferencijų ir kitų renginių aktualiais etninės kultūros
plėtrai klausimais skaičius, vnt.
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P-02 Atlikti etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo procesų stebėseną, tyrimus ir
poveikio vertinimą, užtikrinti tyrimų viešinimą
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Svarbiausi darbai
Analizuoti etninės kultūros plėtros ir nematerialaus kultūros paveldo
apsaugos bei integravimo į bendrąją kultūros politiką Lietuvoje situaciją
Nagrinėti etnografinių regionų statuso įtvirtinimo, savitumo išsaugojimo,
problemas ir plėtros galimybes
Atlikti kiekybinius ir kokybinius etninės kultūros ugdymo, etnokultūros
specialistų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tyrimus
Analizuoti nematerialaus etnokultūrinio paveldo valstybinės globos
situaciją
Tirti etninės kultūros būklę bendruomenėse Lietuvoje ir etninėse lietuvių
žemėse bei lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas
Atliktų apklausų ir (ar) sąvadų skaičius, vnt.
Atliktų tyrimų skaičius, vnt.
Viešai paskelbtų siūlymų, išvadų, pranešimų, rekomendacijų ir tyrimų skaičius, vnt.
Surengtų konferencijų, seminarų ir kitų renginių skaičius

Asignavimai,
tūkst. Eur
17,0

2018 metai
4
4
10
2

TEISĖKŪROS INICIATYVOS
Taryba vertina aktualius etninės kultūros plėtrai ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugai
Lietuvoje teisės aktų projektus, teikdama pastabas ir siūlymus dėl jų tobulinimo, dalyvauja su etnine
kultūra susijusių teisės aktų projektų rengimo darbo grupėse, inicijuoja teisės aktų pakeitimus.
Pavyzdžiui, pastaraisiais metais, Tarybos iniciatyva LR Seimas patvirtino atmintinus metus,
reikšmingus etninės kultūros plėtrai: 2013-ieji buvo paskelbti Tarmių metais, 2015-ieji –
Etnografinių regionų metais, 2017-ieji – Tautinio kostiumo metais. Siekdama Lietuvos etnografinių
regionų heraldikos įteisinimo, Taryba yra pateikusi Seimui siūlymus papildyti Valstybės herbo, kitų
herbų ir herbinių ženklų įstatymą (atsižvelgus į siūlymą Seime užregistruotas ir yra svarstymo
stadijoje Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo Nr. I-130 2, 10 straipsnių
pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6(1) straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIP-2025), papildyti
Atmintinų dienų įstatymą įtraukiant Užgavėnes ir Sekmines į atmintinų dienų sąrašą, parengti teisės
aktus dėl Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo. Seimas ir Žemės ūkio ministerija
atsižvelgė į Tarybos vertinimus bei rekomendacijas priimant Tautinio paveldo produktų įstatymo
naujos redakcijos projektą Nr. X-1207 ir poįstatyminius teisės aktus. Taryba teikia savo išvadas ir jos
atstovai dalyvauja rengiant įvairias programas ir veiksmų planus (Etninės kultūros plėtros valstybinė
programa; Etninės kultūros plėtros 2015-2018 metų veiksmų planas; Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio paminėjimo 2018 m. programa; Vietos bendruomenių metų programa ir veiksmų planas;
Piliakalnių metų programa; Tautinio kostiumo metų veiksmų planas).
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VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
Taryba pagrindinį dėmesį skirs šioms veiklos efektyvumo didinimo kryptims:
 bendradarbiavimo etninės kultūros globos bei plėtros klausimais plėtojimas su valdžios,
kultūros, mokslo ir studijų institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis, taip
pat su užsienio lietuvių ir tarptautinėmis organizacijomis;
 aktyvesnis regioninių tarybų ir kitų etnografiniuose regionuose veikiančių etnokultūrine
veikla užsiimančių institucijų bei organizacijų įtraukimas į etninės kultūros būklės stebėsenos veiklą;
 aktualių etninės kultūros valstybinei globai tyrimų ir poveikio vertinimų plėtojimas;
 žmogiškųjų išteklių darbo kokybės gerinimas ir atskaitomybės už veiklos rezultatus
didinimas taikant veiklos vertinimo sistemą.
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
Atsižvelgiant į Tarybos veiklos pobūdį, 2018-2020 metais nustatyti du strateginiai tikslai, kurie
įgyvendinami per dvi programas:
 1-asis strateginis tikslas – palankių sąlygų tautinės savimonės stiprinimui, etninės
kultūros savitumo ir gyvosios tradicijos išsaugojimui, tęstinumui ir sklaidai
užtikrinimas. Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti vykdoma tęstinė programa „Etninės
kultūros valstybinė globa“;
 2-asis strateginis tikslas – šiuolaikiniais etnologijos ir socialinių mokslų metodais
sukaupti reprezentatyvius duomenis apie etninės kultūros tęstinumo ir kaitos Lietuvoje
bei lietuvių bendruomenėse užsienyje tendencijas, jų sąveiką su etninės kultūros
valstybinės globos tikslais, užtikrinti tyrimų rezultatų sklaidą ir prieinamumą
visuomenei. Šiam tikslui įgyvendinti, remiantis Tarybos posėdžio 2015-05-12 nutarimu
(protokolas Nr. TP-5), pradėta vykdyti „Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų
2016-2022 metų programa“.
Šioms programoms 2018–2020 m. numatytas vienas finansavimo šaltinis: valstybės biudžeto
lėšos.
ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI
1-asis strateginis tikslas
Palankių sąlygų tautinės savimonės
stiprinimui, etninės kultūros savitumo
ir gyvosios tradicijos išsaugojimui,
tęstinumui ir sklaidai užtikrinimas

1 programa
Etninės kultūros valstybinė globa
Asignavimai, iš viso: 196,0 Eur
Iš jų darbo užmokesčiui: 126,0 tūkst.

2-asis strateginis tikslas
Šiuolaikiniais etnologijos ir socialinių mokslų
metodais sukaupti reprezentatyvius duomenis
apie etninės kultūros tęstinumo ir kaitos
Lietuvoje bei lietuvių bendruomenėse užsienyje
tendencijas, jų sąveiką su etninės kultūros
valstybinės globos tikslais, užtikrinti tyrimų
rezultatų sklaidą ir prieinamumą visuomenei

2 programa
Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų
2016-2022 metų programa
Asignavimai, iš viso 17,0 tūkst. Eur
Iš jų darbo užmokesčiui: 0 tūkst. Eur

2018 m. Etninės kultūros globos tarybos asignavimai - 213,0 tūkst. Eur (iš jų 126,0 tūkst. Eur.
darbo užmokesčiui) skirti dviem programoms „Etninės kultūros valstybinė globa“ ir „Etninės
kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016-2022 metų programa“ įgyvendinti.
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Programų lėšos pagal finansavimo šaltinius
2018-iems metams, procentais

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Etninės kultūros globos tarybos darbuotojai pagal statusą skirstomi į valstybės pareigūnus,
valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.
Lietuvos Respublikos Seimo valdyba 2016 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. SV-S-1572
patvirtino Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 12.
2018 m. numatomos 1 valstybės pareigūno, 4 valstybės tarnautojų ir 7 darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, pareigybės. Institucijos struktūrą bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašus nutarimu tvirtina Taryba.
Tarybos administracijos darbuotojai aptarnauja Tarybos, jos ekspertų veiklą, rengia Tarybos
dokumentų projektus ir kitą medžiagą, atlieka etninės kultūros būklės stebėseną, koordinuoja bei
organizuoja regioninių tarybų veiklą, organizuoja konferencijas, diskusijas, seminarus ir kitus
renginius (taip pat etnografiniuose regionuose), konsultuoja piliečius, juridinius asmenis etninės
kultūros globos klausimais, atlieka su valstybės administravimu susijusias bei kitas funkcijas.
Tarybos 5 pareigybės skirtos regioninių tarybų veiklai organizuoti bei etninės kultūros būklės
stebėsenai etnografiniuose regionuose atlikti, o likusios pareigybės aptarnauja visą Tarybos veiklą.
Tarybos pareigybių skaičius ir darbo užmokesčio išlaidos

Pareigybių skaičius, vnt.
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. eurų

2017 m.
12

2018-ieji
12

2019 m.
12

2020 m.
12

120,1

126,0

126,0

126,0
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2018 m. pareigybių skaičius ir darbo
užmokesčio pasiskirstymas pagal pareigybių
grupes

VALDYMO IŠLAIDOS
Institucijos valdymo išlaidos numatytos programoje „Etninės kultūros valstybinė globa“,
kurią vykdo Tarybos administracija.
1 lentelė. 2018 –2020-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos
(tūkst. eurų)
2018-ųjų metų asignavimai

Numatomi 2019-ųjų metų
asignavimai

iš jų
Eil.
Nr.

Programos
pavadinimas
iš viso

išlaidoms
iš jų turt
ui
darbo
iš
užmo įsig
viso
kesči yti
ui

iš viso

Numatomi 2020-ųjų metų
asignavimai

iš jų

iš jų

išlaidoms
iš jų
darbo
iš
užmo
viso
kesči
ui

išlaidoms
iš jų
darbo
iš
užmo
viso
kesči
ui

iš
viso

turtui
įsigyti

turtui
įsigyti

1. Etninės

2.

kultūros
valstybinė
globa
iš jų valdymo
išlaidos
Etninės
kultūros
tęstinumas ir
kaitos tyrimai

iš jų
valdymo
išlaidos
Iš viso asignavimų
programoms
iš jų valdymo
išlaidos
Valdymo išlaidų
dalis, procentais

196,0

196,0

126,0

0

196,0

196,0

126,0

0

196,0

196,0

126,0

0

196,0

196,0

126,0

0

196,0

196,0

126,0

0

196,0

196,0

126,0

0

17,0

17,0

0

0

17,0

17,0

0

0

17,0

17,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213,0

213,0

126,0

0

213,0

213,0

126,0

0

213,0

213,0

126,00

0

196,0

196,0

126,0

0

196,0

196,0

126,0

0

196,0

196,0

126,0

0

92,0

92,0

100

0

92,0

92,0

100

0

92,0

92,0

100

0
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II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
VEIKLOS KONTEKSTAS
Būtinybė rūpintis etninės kultūros valstybinės globos stiprinimu grindžiama tautinės
savimonės, pilietiškumo ir kultūrinės savasties siekiamybe. Tai labai svarbus uždavinys, itin aktualus
vis stiprėjančios kultūrinės globalizacijos ir ekonominės integracijos sąlygomis. Valstybinės valdžios
dėmesys etninei kultūrai turėtų pasireikšti keliais būdais: etninės kultūros globą reglamentuojančios
teisinės bazės stiprinimu, pakankamu etnokultūrinės veiklos finansavimu ir Tarybos, kaip Seimui
atskaitingos institucijos, aukšto lygio ekspertine veikla viešojo administravimo sektoriuje.
Lietuvos valstybės administracinė sistema pritaikyta šakinių institucijų funkcionavimui, tuo
tarpu etninė kultūra apima daug skirtingų sričių (kultūros, švietimo ir mokslo, tradicinių amatų bei
kaimo plėtros, kultūrinio turizmo, regioninės politikos ir kt.). Neaprėpiant etninės kultūros objekto
visumos, negali būti kryptingai plėtojama etninės kultūros valstybinė globa. Siekiant išspręsti šį
uždavinį, Taryba užpildo trūkstamą grandį pasitelkdama įvairiose etninės kultūros srityse veikiančių
institucijų ir visuomeninių organizacijų patirties panaudojimą priimant strateginius sprendimus.
Tarybos sudarymo principai atitinka Europos Sąjungos bei Europos Komisijos deklaruojamus
principus – „iš apačios į viršų“ ir „rankos atstumo“ politikos, kuri skatina ekspertinių institucijų
veiklą ir sprendimų priėmimą apsaugoti nuo politikų įtakos. Tarybą, kaip kolegialų ekspertinį organą,
sudaro atstovai iš įvairių valstybės institucijų bei visuomeninių organizacijų, susijusių su etninės
kultūros globa (21 narys), o jos teritorinius padalinius, veikiančius visuose 5-iuose Lietuvos
etnografiniuose regionuose (regionines etninės kultūros globos tarybas) – etnografiniame regione
veikiančių visuomeninių organizacijų, savivaldos ir valstybės institucijų atstovai (iš viso regioninėse
tarybose yra 116 narių).
Pasitelkus ekspertus, Tarybos pateiktos išvados ir pasiūlymai padeda formuoti visuminį požiūrį
į etninę kultūrą bei jos globą nacionalinio saugumo, kultūros, švietimo, aplinkosaugos, žemės ūkio ir
kitose srityse, plėtoja etninės kultūros subjektų galimybes. Tarybos ir kitų institucijų, dalyvaujančių
Tarybos koordinuojamoje veikloje, pastangomis pavyko padidinti ne tik valdžios institucijų dėmesį
etninei kultūrai, bet ir visuomenės susidomėjimą, paskatinti jaunimą ieškoti atspirties senosiose
tradicijose. Esama situacija leidžia manyti, kad kintant visuomenės poreikiams imama vis labiau
vertinti kultūros autentiškumą, atsiranda poreikis jį saugoti kaip paveldėtą tautos patirtį. Ilgokai
užtrukusį visuomenės abejingumą etninei kultūrai keičia noras didžiuotis kultūrine tautos savastimi
bei etnografinių regionų savitumu. Nors tai kol kas ir nėra visuotinas reiškinys, tačiau atskirų
visuomenės grupių viešai deklaruojama pagarba valstybės istorijai, krašto tradicijoms ir tautos
papročiams, etniniam kultūros ir kalbos paveldui teikia vilčių bei naujų galimybių Lietuvos įvaizdžiui
ir prestižui Europoje stiprinti.
Taryba savo veikla prisideda prie Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ (patvirtintos
LR Seimo nutarimu 2012 m. gegužės 15 d. Nr. XI-2015) įgyvendinimo pagal išskirtą sritį „Sumani
visuomenė“ – puoselėjant tautą kaip gyvų tradicijų visuomenę, kuri semiasi stiprybės iš praeities,
tausoja ir kuria kultūrą, yra pasirengusi dalyvauti nuolat intensyvėjančiame skirtingų kultūrų dialoge;
skatinant tautinės tapatybės svarstymą viešojoje erdvėje, stiprinant piliečių istorinę savimonę ir
savigarbą; skatinant įvairių rūšių kultūrinę ir meninę raišką, atnaujinant nacionalines kultūros,
švietimo programas ir viešų valstybinių renginių repertuarą bei simboliką, užtikrinant kultūros
paveldo ir tautinio paveldo objektų išsaugojimą, kartu jį sumaniai pritaikant visuomenės reikmėms.
Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ išskirtas prioritetas „Kultūra“, kurio vienas pirmųjų
uždavinių yra formuoti, aktualizuoti ir plėtoti tapatybę (1.1.), jo įgyvendinimui numatoma sudaryti
sąlygas ir skatinti vietos bendruomenių dalyvavimą siekiant išsaugoti etninės kultūros paveldą bei
kompleksiškai pritaikyti kultūros, turizmo ir socialinėms reikmėms projektus (2.2.6). Tarp prioriteto
„Kultūra“ rodiklių yra vertinama visuomenės dalis, kuri labai didžiuojasi savo šalies tapatybe.
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Taryba taip pat remiasi Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių (patvirtintų LR Seimo
nutarimu 2010 m. birželio 30 d. Nr. XI-977) tikslais: sukurti nuolatinę kultūros procesų stebėsenos,
analizės, poveikio vertinimo ir strateginio planavimo sistemą, skatinti kultūros procesų mokslinius
tyrimus; formaliojo švietimo sistemoje svarbią vietą skirti kultūriniam švietimui ir visose ugdymo
programose skatinti kūrybiškumą; puoselėti vaikų ir jaunimo kultūrą; tobulinti nematerialaus kultūros
paveldo teisinę bazę; stiprinti regionų savitumą ir kūrybingai jį panaudoti; sudaryti palankias sąlygas
plėtoti visų meno šakų ir žanrų mėgėjų meno veiklą, kaip būdą nacionaliniam kultūros paveldui
išsaugoti, regionų kultūrai plėtoti.
Be to, Taryba savo veikloje vadovaujasi Europos Sąjungos sutarties 151 straipsnio nuostata
skatinti valstybių narių kultūrų klestėjimą, gerbti jų nacionalinę ir regioninę įvairovę.
Nuolatinis dėmesys skiriamas Lietuvos etnografinių regionų kultūros savitumo puoselėjimui:
atsižvelgdamas į Tarybos siūlymus, Lietuvos Respublikos Seimas 2013-uosius metus paskelbė
Tarmių metais, 2015-uosius – Etnografinių regionų metais, o 2017-uosius – Tautinio kostiumo
metais (Taryba prisidėjo ir toliau planuoja aktyviai prisidėti prie atmintinų metų įgyvendinimo planų
parengimo ir įgyvendinimo). Be to, Seimas 2016-uosius paskelbė Vietos bendruomenių metais, prie
kurių įgyvendinimo Taryba taip pat prisideda, skirdama daug dėmesio etninės kultūros veiklos
bendruomenėse skatinimui 2016 m. Tarybos atstovas yra deleguotas į Žemės ūkio ministerijos
sudarytą Tautinio paveldo produktų tarybą, taip pat į Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytą
Ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos Nacionalinę koordinavimo tarybą, į Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos Visuomeninę kultūros komisiją.

STRATEGINIS TIKSLAS (01)
Palankių sąlygų tautinės savimonės stiprinimui, etninės kultūros savitumo ir gyvosios
tradicijos išsaugojimui, tęstinumui ir sklaidai užtikrinimas
Pirmasis strateginis tikslas – palankių sąlygų tautinės savimonės stiprinimui, etninės kultūros
savitumo ir gyvosios tradicijos išsaugojimui, tęstinumui ir sklaidai užtikrinimas – atspindi
svarbiausius Tarybos kaip kolegialios institucijos ir Tarybos sekretoriato vykdomus darbus (Etninės
kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo vykdymo priežiūra, siūlymai Lietuvos Respublikos
Seimui ir Vyriausybei bei kitoms valstybės institucijoms dėl specifinių etninės kultūros globai
reikalingų sąlygų nustatymo ar specialaus reglamentavimo, taip pat dėl atitinkamų teisės aktų
nuostatų suderinamumo nacionalinės teisės sistemoje ir kt.). Tarybos ir jos padalinių regioninių
tarybų posėdžiuose bei kituose tarpinstituciniuose pasitarimuose koordinuojama etninės kultūros
valstybinę globą vykdančių institucijų veikla derinant visuomenės interesus ir valstybės institucijų
galias. Vienydama įvairių etninės kultūros sričių aukščiausios kategorijos ekspertus, Taryba savo
tikslų siekia ir uždavinius įgyvendina ieškodama efektyviausių būdų etninės kultūros problemoms
spręsti. Etninės kultūros objektas yra labai platus, apimantis paveldėtas materialias ir nematerialias
kultūros vertybes (gyvosios etninės kultūros reiškinius, tradicijas ir papročius, liaudies kūrybą,
tautodailę, kalbos savitumą bei tautinį identitetą). Taryba daugiausia dėmesio skiria nematerialiajam
kultūros paveldui bendradarbiaudama su Valstybine lietuvių kalbos komisija, Kultūros, Švietimo ir
mokslo, Žemės ūkio, Aplinkos ir kitomis ministerijomis, tačiau kai kuriais klausimais
bendradarbiauja ir su Valstybine kultūros paveldo komisija, kuruojančia materialaus etninės kultūros
paveldo sritį. Tarybos teritoriniai padaliniai – regioninės etninės kultūros globos tarybos – aktyviai
bendradarbiauja su savivaldybėmis, etnografiniame regione veikiančiomis kultūros įstaigomis ir
kitomis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, siekdama jas įtraukti į etninės kultūros
plėtrą regionuose.
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Efekto kriterijai:
Pirmojo institucijos strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijaus 2017 m. vykdomos ir 20182020 m. planuojamos reikšmės:
Vertinimo
Efekto vertinimo kriterijaus 2017-ųjų
kriterijaus
2018-ųjų 2019-ųjų 2020-ųjų
pavadinimas
metų
kodas
metų
metų
metų
E-01-01
Etninės kultūros valstybinės
globos stiprinimas ir būklės
14,2
14,3
14,4
14,5
vertinimas (proc.)

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
Etninės kultūros valstybinė globa (01.001)
Etninės kultūros valstybinė globa – nuolatinis, nenutrūkstamas vyksmas. Jis apima valstybės
institucijų ir visuomeninių organizacijų veiksmus bei veiklos organizavimą valstybės ir savivaldybių
mastu. Kai ši globa organizuojama efektyviai, yra užtikrinamas tautos etninės tapatybės išsaugojimas
bei pilietinės savimonės ugdymas, etninės kultūros gyvosios tradicijos išsaugojimas bei plėtra
regionuose, sutelkiamos ir koordinuojamos pavienių asmenų, bendruomenių, privataus ir valstybinio
sektoriaus pastangos puoselėti etninę kultūrą, formuoti tautinę savimonę ir pilietiškumą.
Programa padeda kryptingai formuoti etninės kultūros plėtros ir nematerialaus kultūros
paveldo apsaugos politiką, koordinuoti etninę kultūrą globojančių valstybės institucijų ir
visuomeninių organizacijų veiksmus bei priimamus sprendimus, aktualizuoti etnografinių regionų
savitumo išsaugojimą. Jos įgyvendinimas sudarys palankesnes sąlygas tautinės savimonės ugdymui,
skatins etninės kultūros plėtrą švietimo ir mokslo srityje, etninės kultūros gyvosios tradicijos
išsaugojimui ir tęstinumui, tradicinių amatų puoselėjimui, nematerialaus etninės kultūros paveldo
išsaugojimui, nurodys būdus ir priemones tobulinant etninės kultūros finansavimo sistemą.
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Bendroji informacija apie programą
Programa parengta vadovaujantis Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo
nuostatomis.
Taryba, įgyvendindama programą, vykdo šias teisės aktais pavestas funkcijas: rengia, vertina
ir teikia Seimui ir Vyriausybei siūlymus dėl etninės kultūros valstybinės globos ir plėtros,
nematerialaus kultūros paveldo apsaugos strategijos, jos prioritetų ir įgyvendinimo koordinavimo;
vertina Lietuvoje vykdomą etninės kultūros globos ir plėtros, nematerialaus kultūros paveldo
apsaugos veiklą, rengia Seimui ir Vyriausybei siūlymus, kaip šią veiklą tobulinti ir plėtoti; analizuoja
su etnine kultūra ir nematerialiu kultūros paveldu susijusius teisės aktus, jų projektus, tarptautinių
sutarčių projektus ir teikia Seimui ir Vyriausybei siūlymus dėl jų tobulinimo; rengia įstatymų ir kitų
teisės aktų, susijusių su etninės kultūros globa ir plėtra bei nematerialaus kultūros paveldo apsauga,
projektus; teikia siūlymus ir išvadas Seimui, Vyriausybei ir savivaldybėms dėl etninei kultūrai,
nematerialiam kultūros paveldo apsaugai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų, dėl finansavimo
tvarkos tobulinimo, programinio ir konkursinio finansavimo, lėšų naudojimo veiksmingumo;
inicijuoja valstybinės Etninės kultūros plėtros programos rengimą ir padeda Vyriausybei koordinuoti
bei prižiūrėti jos įgyvendinimą; teikia siūlymus ir išvadas Seimui, Vyriausybei ir savivaldybėms dėl
etninės kultūros objektų funkcionavimo užtikrinimo, dėl naujų institucijų ir infrastruktūros objektų
steigimo; tvirtina Bendruosius regioninių etninės kultūros globos tarybų nuostatus (toliau –
Regioninių tarybų nuostatai), organizuoja regioninių tarybų sudarymą ir tvirtina jų sudėtį; teikia
visuomenei informaciją apie Tarybos veiklą savo interneto svetainėje; atlieka kitas įstatymų
nustatytas funkcijas.
Programa iš dalies įgyvendina Vyriausybės nustatytus 2018 m. prioritetus, tačiau neįgyvendina
ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų.
Programos įgyvendinimo kontrolę vykdo Tarybos pirmininkas. Taryba neturi vidaus audito
skyriaus ar specialistų, galinčių atlikti vidinį auditą. Šios programos vykdymo ataskaita yra sudėtinė
Tarybos veiklos ataskaita, kurią Taryba teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos Seimui.
Programa yra tęstinė. Iš programos lėšų finansuojama Tarybos ir administracijos veikla. 2018
m. programą įgyvendins 12 pareigybių.
Pagrindinis programos finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos ir fizinių bei juridinių
asmenų parama.
Programos koordinatorius – Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė, (8.5) 210 7161
dalia.urbanaviciene@ekgt.lt
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2 lentelė. 2017-2020-ųjų metų programos „Etninės kultūros valstybinė globa“ tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
(tūkst. eurų)
2017-ųjų metų asignavimai
planas
Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

iš viso
iš viso

01

1 tikslas: Etninės kultūros gyvosios
tradicijos išsaugojimas, tęstinumas
bei tautinės savimonės puoselėjimas
ir sklaidos užtikrinimas

01.01

Uždavinys: padėti Seimui ir Vyriausybei
formuoti ir įgyvendinti etninės kultūros
plėtros ir nematerialaus kultūros paveldo
apsaugos politiką, koordinuoti etninės
kultūros valstybinę globą vykdančių
institucijų veiklą ir tirti etninės kultūros
bei nematerialaus kultūros paveldo būklę
Priemonė: Etninės kultūros globos
administracijos veiklos užtikrinimas

01.01.01

iš jų
išlaidoms
iš jų
darbo
užmokesčiui

Numatomi 2018-ųjų metų
asignavimai

Numatomi 2019-ųjų metų
asignavimai

iš jų
išlaidoms

iš jų
išlaidoms
iš jų
iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
darbo
turtui
įsigyti
iš viso užmoiš viso
užmoįsigyti
kesčiui
kesčiui

Numatomi 2020-ųjų metų
asignavimai

iš jų
išlaidoms
iš jų
turtui iš viso
darbo
įsigyti
iš viso
užmokesčiui

199,4

192,2

120,1

7,2

196,0

196,0

126,0

196,0

196,0

126,0

196,0

196,0

126,0

199,4

192,2

120,1

7,2

196,0

196,0

126,0

196,0

196,0

126,0

196,0

196,0

126,0

120,1

0,2

189,0

189,0

126,0

189,0

189,0

126,0

189,0

189,0

126,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

186,4

186,2

01.01.02

Priemonė: Tarybos narių ir regioninių
Tarybos padalinių narių ekspertinė veikla

6,0

6,0

01.02.01

Informacinių technologijų plėtra

7,0

7,0

199,4

192,2

120,1

7,0

196,0

196,0

126,0

196,0

196,0

126,0

196,0

196,0

126,0

199,4

192,2

120,1

7,0

196,0

196,0

126,0

196,0

196,0

126,0

196,0

196,0

126,0

Iš viso asignavimų programai

turtui
įsigyti

7,0

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
1.3. specialiųjų programų lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai
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3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2017–2020 m.
Vertinimo
kriterijaus kodas

R-01-01-01-01

P-01-01-01-01-01

P-01-01-01-01-02
P-01-01-01-01-03

P-01-01-01-01-04
P-01-01-01-01-05
P-01-01-01-01-06

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir
mato vienetai

1 tikslas. Etninės kultūros gyvosios tradicijos
išsaugojimas, tęstinumas bei tautinės savimonės
puoselėjimas ir sklaidos užtikrinimas.
Etninės kultūros valstybinės globos teisinės bazės
tobulinimo, būklės vertinimo ir veiklos koordinavimo
efektyvumo santykinis kitimas (proc.)
1 uždavinys. Padėti Seimui ir Vyriausybei formuoti ir
įgyvendinti etninės kultūros plėtros ir nematerialaus
kultūros paveldo apsaugos politiką, koordinuoti etninės
kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą
ir tirti etninės kultūros bei nematerialaus kultūros
paveldo būklę.
Pateiktų siūlymų ir išvadų dėl kitų institucijų teisės
aktų bei jų projektų, susijusių su etnine kultūra,
tobulinimo, skaičius, vnt.
Parengtų įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su
etninės kultūros globa, skaičius, vnt.
Parengtų siūlymų ir rekomendacijų, susijusių su
etninės kultūros valstybinės globos ir politikos
klausimais, skaičius, vnt.
Surengtų Tarybos ir ekspertų komisijų posėdžių
skaičius, vnt.
Surengtų tarpinstitucinių pasitarimų skaičius, vnt.
Suorganizuotų diskusijų, konferencijų ir kitų renginių
aktualiais etninės kultūros plėtrai klausimais skaičius,
vnt.

Vertinimo

kriterijų

reikšmės

2017-ųjų metų

2018-ųjų metų

2019-ųjų metų

2020-ųjų metų

6,9

2,94

2,86

2,78

5

5

5

5

1

1

2

3

50

54

57

60

32

33

34

35

30
7

30
7

30
7

30
7
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STRATEGINIS TIKSLAS (02)
Šiuolaikiniais etnologijos ir socialinių mokslų metodais sukaupti reprezentatyvius
duomenis apie etninės kultūros tęstinumo ir kaitos Lietuvoje bei lietuvių bendruomenėse
užsienyje tendencijas, jų sąveiką su etninės kultūros valstybinės globos tikslais, užtikrinti
tyrimų rezultatų sklaidą ir prieinamumą visuomenei
Tikslo aprašymas
Antrasis strateginis tikslas – šiuolaikiniais etnologijos ir socialinių mokslų metodais sukaupti
reprezentatyvius duomenis apie etninės kultūros tęstinumo ir kaitos Lietuvoje bei lietuvių
bendruomenėse užsienyje tendencijas, jų sąveiką su etninės kultūros valstybinės globos tikslais,
užtikrinti tyrimų rezultatų sklaidą ir prieinamumą visuomenei –Taryboje kaupiami duomenys apie
etninės kultūros būklę, atliekama teisės aktų ar jų projektų, turinčių įtakos etninės kultūros objekto
globai bei subjektų veiklai, analizė.
Efekto kriterijai:
Antrojo institucijos strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijų 2018-2020 m. planuojamos
reikšmės.
Vertinimo
kriterijaus
Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas
kodas
E-02-01
1. Atliktų tyrimų, apklausų ir (ar) sąvadų, paskelbtų
siūlymų, išvadų, pranešimų, rekomendacijų ir tyrimų,
surengtų renginių skaičiaus santykinis kitimas (proc.)

2018-ųjų
metų

2019-ųjų
metų

12,5

15,0

2020-ųjų
metų
17,3

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016-2022 metų programa (01.002)
Taryba, kaip ekspertinė institucija, teikdama savo vertinimus ir rekomendacijas dėl etninės
kultūros valstybinės globos, privalo remtis tam tikrais tyrimais ir jų išvadomis. Tačiau neretai labai
trūksta duomenų apie tam tikrų etninės kultūros sričių būklę, naujausias tendencijas. Globalizacijos
poveikis, socialiniai ir kultūriniai pokyčiai, daro didžiulę įtaką etninės kultūros raidai. Tam reikalingi
kompleksiniai su visuomenės socialine raida susiję tyrimai.
Dėl to Taryba parengė ir įgyvena „Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016-2022 metų
programą“, kurios paskirtis – plėtoti ir skatinti etninės kultūros tęstinumą Lietuvoje ir lietuvių
bendruomenėse užsienyje panaudojant etninės kultūros kaitos procesų tyrimus, užtikrinant jų
rezultatų sklaidą.
2018 m. planuojama didžiausią dėmesį skirti šiems klausimams:
 etninės kultūros plėtra ir integravimas į bendrąją kultūros politiką Lietuvoje;
 etnografinių regionų statuso įtvirtinimas, regioninio savitumo išsaugojimas ir plėtra;
 etninės kultūros ugdymo plėtra, etnokultūros specialistų rengimas ir kvalifikacijos
tobulinimas;
 nematerialaus etnokultūrinio paveldo globa;
 etninės kultūros būklė etninėse lietuvių žemėse ir lietuvių bendruomenėse užsienio
šalyse
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Bendroji informacija apie programą
Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programa parengta įgyvendinant
Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą ir vykdant Etninės kultūros globos tarybos
(toliau – EKGT) 2015 m. gegužės 12 d. posėdžio nutarimą (protokolo Nr. TP-5).
Programos tikslui pasiekti nustatomi šie programos uždaviniai: tirti etnologinių,
etnomuzikologinių ir kitų giminingų sričių lauko tyrimų (apimant ir šiuolaikinių etninės kultūros
formų tyrimus) būklę ir kaitą, sukauptų duomenų apsaugą ir sklaidą; tirti Lietuvos etnografinių
regionų ypatybes (raidą ir būdingąsias regioninio savitumo ypatybes, jų tęstinumą, pritaikomumą ir
kaitos tendencijas šiuolaikiniame Lietuvos kultūriniame gyvenime, ekonomikoje ir regioninėje
politikoje, žmonių regioninę savimonę Lietuvoje ir lietuvių bendruomenėse užsienyje; tirti
etnokultūrinio ugdymo (apimant vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimą, įvairialypę edukacinę
veiklą) būklę Lietuvoje ir lietuvių bendruomenėse užsienyje; tirti etninės kultūros specialistų poreikį,
rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo būklę; tirti UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos
konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje rezultatus, problematiką ir galimybes; tirti tradicinių amatų ir
tautinio paveldo produktų sklaidos situaciją bei plėtros galimybes Lietuvoje; tirti tradicinių
kalendorinių švenčių, šeimos ir bendruomeninių papročių tęstinumo būklę; tirti etninės kultūros
sklaidą masinėse informavimo priemonėse.
Programos uždavinių vykdymas vertinamas pagal šiuos kriterijus: 1) kiekybinius – organizuotų
tyrimų skaičius; sukauptų duomenų skaičius ir apimtis; atliktų taikomųjų tyrimų skaičius ir apimtis;
surengtų seminarų, konferencijų ir kitų renginių skaičius; parengtų ir paskelbtų publikacijų ir leidinių
skaičius ir apimtis; viešosioms bibliotekoms neatlygintinai perduotų leidinių skaičius; 2) kokybinius
– vykdomų tyrimų dermė su Programos priemonėmis, tyrimų rezultatų vertė (analitiškumas,
patikimumas, reprezentatyvumas ir kt.).
Programa iš dalies įgyvendina Vyriausybės nustatytus 2018 m. prioritetus, tačiau neįgyvendina
ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų.
Taryba koordinuoja šios programos įgyvendinimą – įstatymų nustatyta tvarka finansuoja
mokslinius tyrimus. Tarybos vadovybė ir sekretoriato darbuotojai tiesiogiai programos priemonių
nevykdo, todėl nėra pareigybių, finansuojamų iš programos lėšų. Programos įgyvendinimo kontrolę
vykdo Tarybos pirmininkas ir programos koordinavimo taryba, vertindami pagal programą vykdomų
darbų kokybę, lėšų panaudojimo efektyvumą ir tikslingumą. Tarybos metine veiklos ataskaita
teikiama Lietuvos Respublikos Seimui.
Programa pradėta vykdyti 2016 metais, turės būti įvykdyta iki 2022 metų pabaigos.
Programos koordinatorius – Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė, (8.5) 2107161
dalia.urbanaviciene@ekgt.lt
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2 lentelė. 2018-2020-ųjų metų programos „Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016-2022 m. programa“
tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
(tūkst. eurų)
Patvirtinti 2017-ųjų metų
asignavimai
Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

1 tikslas: Plėtoti ir skatinti etninės
kultūros tęstinumą Lietuvoje ir
lietuvių bendruomenėse užsienyje
panaudojant etninės kultūros kaitos
procesų tyrimus, užtikrinant jų
rezultatų sklaidą ir prieinamumą
visuomenei

02.01

Uždavinys:
Tirti etnologinių, lauko tyrimų būklę
ir kaitą, etnografinių regionų raidą ir
būdingąsias regioninio savitumo
ypatybes, etnokultūrinio ugdymo
būklę, etninės kultūros specialistų
poreikį, rengimo ir kvalifikacijos
tobulinimo būklę, UNESCO
Nematerialaus kultūros paveldo
apsaugos konvencijos įgyvendinimo
Lietuvoje rezultatus, tradicinių amatų
ir tautinio paveldo produktų sklaidos
situaciją, tradicinių kalendorinių
švenčių, šeimos ir bendruomeninių
papročių tęstinumo būklę, etninės
kultūros sklaidą masinėse
informavimo priemonėse
Priemonė: atlikti apklausas, tyrimus
ir parengti išvadas bei
rekomendacijas

02.01.02

iš viso
iš viso

02

02.01.01

iš jų
išlaidoms

Priemonė: surengti seminarus,
konferencijas ir kt. renginius
Iš viso asignavimų programai

iš jų
darbo
užmokesčiui

Numatomi 2018-ųjų metų
asignavimai

Numatomi 2019-ųjų metų
asignavimai

iš jų
išlaidoms

iš jų
išlaidoms
iš jų
iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
darbo
turtui
įsigyti
iš viso užmoiš viso
užmoįsigyti
kesčiui
kesčiui

Numatomi 2020-ųjų metų
asignavimai

iš jų
išlaidoms
iš jų
turtui iš viso
darbo
įsigyti
iš viso
užmokesčiui

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

14,0

14,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

turtui
įsigyti
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Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
1.3. specialiųjų programų lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0
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3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2017–2020 m.
Vertinimo
kriterijaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir
mato vienetai

Vertinimo

kriterijų

reikšmės

2017-ųjų metų

2018-ųjų metų

2019-ųjų metų

2020-ųjų metų

14,3

12,5

15,0

17,3

3

4
6
10

5
7
12

3

3

1 tikslas. Plėtoti ir skatinti etninės kultūros tęstinumą
Lietuvoje ir lietuvių bendruomenėse užsienyje
panaudojant etninės kultūros kaitos procesų tyrimus,
užtikrinant jų rezultatų sklaidą ir prieinamumą
visuomenei

P-02-01-01-01-01

Atliktų tyrimų, pateiktų išvadų, rekomendacijų,
pranešimų, renginių skaičiaus ir jų sklaidos santykinis
kitimas (proc.)
1 uždavinys.
Tirti etnologinių, lauko tyrimų būklę ir kaitą,
etnografinių regionų raidą ir būdingąsias regioninio
savitumo ypatybes, etnokultūrinio ugdymo būklę,
etninės kultūros specialistų poreikį, rengimo ir
kvalifikacijos tobulinimo būklę, UNESCO
Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos
įgyvendinimo Lietuvoje rezultatus, tradicinių amatų ir
tautinio paveldo produktų sklaidos situaciją, tradicinių
kalendorinių švenčių, šeimos ir bendruomeninių
papročių tęstinumo būklę, etninės kultūros sklaidą
masinėse informavimo priemonėse
Atliktų apklausų ir (ar) sąvadų skaičiaus kitimas (vnt.)

P-02-01-01-01-02

Atliktų tyrimų skaičius (vnt.)

3

P-02-01-01-01-03

Viešai paskelbtų siūlymų, išvadų, pranešimų,
rekomendacijų ir tyrimų skaičius kitimas (vnt.)
Surengtų konferencijų, seminarų ir kitų renginių
skaičius (vnt.)

8

4
4
10

2

2

R-02-01-01-01

P-02-01-01-01-04
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4 lentelė. 2018-ųjų metų pareigybių skaičius pagal institucijas/įstaigas ir pareigybių grupes
Pareigybių skaičius
Eil.
Nr.

1.

Institucijos/ įstaigos pavadinimas

Etninės kultūros globos taryba

Kiti biudžeto lėšas gaunantys subjektai*
Iš viso pareigybių
Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui

institucijos/įstaigos
vadovai ir
pavaduotojai
iš jų
iš viso
valstybės
pareigūnai
1
1

1

1
15,2

kitų padalinių vadovai ir
pavaduotojai

0

iš jų
valstybės
tarnautojai
0

0
0

0
0

iš viso

specialistai/ neturintys
pavaldžių asmenų ir kiti

iš viso

iš jų
valstybės
tarnautojai

iš viso

iš jų valstybės
tarnautojai

11

4

12

4

11
110,8

4
53,9

12
126,0

4
53,9

Išlaidos darbo užmokesčiui .
tūkst. eurų

126,0
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5 lentelė. 2018-2020-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai
(tūkst. eurų)
Įgyvendinimo
terminai

Priemonės
kodas

Investicijų projekto
pavadinimas

pradžia

2018-aisiais metais

Bendra
vertė
pabaiga

Panau
dota
lėšų
iki
(n –
1)-ųjų
metų

Planuoj
ama
panaud
oti
(n – 1)aisiais
metais

2019-aisiais metais

iš jų
Lietuvos
Respubli Įstaikos
gų
valstybės pabiudžeto jamų
lėšų
įmoporeikis
kos

Europos
Sąjungos ir
kita
tarptautinė finansinė
parama

2020-aisiais metais

iš jų
Lietuvos
Respubli Įstaikos
gų
valstybės pajabiudžeto mų
lėšų
įmoporeikis kos

Europos
Sąjungos ir
kita
tarptautinė finansinė
parama

iš jų
Lietuvos
Respubli
įstaigų
kos
valstybės pajamų
biudžeto
įmolėšų
kos
poreikis

Europos
Sąjungos ir
kita
tarptautinė
finansinė
parama

Iš viso investicijų projektams
Šioje lentelėje nurodomi investiciniai projektai, kurie įtraukiami į Valstybės investicijų programą.
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Strateginio veiklos plano
1 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2018 metai
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
Asignavimų valdytojas: Etninės kultūros globos taryba
Strateginis tikslas: Palankių sąlygų tautinės savimonės stiprinimui, etninės
kultūros savitumo ir gyvosios tradicijos išsaugojimui, tęstinumui ir sklaidai
užtikrinimas
(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto
vertinimo kriterijams)
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
Vertinimo kriterijus – Etninės kultūros valstybinės globos stiprinimo ir būklės
vertinimo santykinis kitimas, procentais
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.

Duomenų šaltinis

6.
7.
8.

Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

Kodas
90.900.2286
01

E-01-01

Ne
Tai pagrindinis kriterijus, parodantis Tarybos veiklą
siekiant stiprinti etninės kultūros valstybinę globą
per šios srities teisinio reglamentavimo tobulinimą,
tarpinstitucinės veiklos koordinavimą
Vertinimo kriterijaus reikšmė matuojama
procentais. Nustatant efekto kriterijaus reikšmę
taikoma formulė: A x 100 proc. : B (A – planuojami
2018 m. veiklos produktai (vnt.), B – 2017 m.
veiklos produktai (vnt.). Gautas skirtumas
įvertinamas atsižvelgiant į praėjusių metų rodiklio
reikšmę (ji laikoma lygi 100 proc.)
102,94 (175 x 100 : 170)
Kriterijaus rodiklio reikšmė – 2,9 proc.
Tarybos metinė veiklos ataskaita, parengti
dokumentai (vertinimai, tyrimai, projektai,
rekomendacijos, sąvadai), sukauptos anketos,
renginių sąrašai
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Metų

Tarybos pirmininkė Dalia
dalia.urbanaviciene@ekgt.lt

Urbanavičienė,

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2018 metai
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
Kodas
Asignavimų valdytojas: Etninės kultūros globos taryba
90.900.2286
Strateginis tikslas: Šiuolaikiniais etnologijos ir socialinių mokslų metodais
02
sukaupti reprezentatyvius duomenis apie etninės kultūros tęstinumo ir kaitos
Lietuvoje bei lietuvių bendruomenėse užsienyje tendencijas, jų sąveiką su etninės
kultūros valstybinės globos tikslais, užtikrinti tyrimų rezultatų sklaidą ir
prieinamumą visuomenei
(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto
vertinimo kriterijams)
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
Vertinimo kriterijus – Atliktų tyrimų, apklausų ir (ar) sąvadų, paskelbtų siūlymų, E-02-01
išvadų, pranešimų, rekomendacijų ir tyrimų, surengtų renginių skaičiaus
santykinis kitimas, procentais
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

Ne
Tai pagrindinis kriterijus, parodantis etninės
kultūros stebėsenos plėtros kitimą (mažėjimo ar
didėjimo tendencijas)
Vertinimo kriterijaus reikšmė matuojama
procentais. Nustatant efekto kriterijaus reikšmę
taikoma formulė: A x 100 proc. : B (A – planuojami
2018 m. veiklos produktai (vnt.), B – 2017 m.
veiklos produktai (vnt.). Gautas skirtumas
įvertinamas atsižvelgiant į praėjusių metų rodiklio
reikšmę (ji laikoma lygi 100 proc.)
125,0 (20 x 100 : 16)
Kriterijaus rodiklio reikšmė – 25,0 proc.
Tarybos administracijos teikiami duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Metų

Tarybos pirmininkė Dalia
dalia.urbanaviciene@ekgt.lt

Urbanavičienė,
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