PATVIRTINTA
Neringos savivaldybės tarybos
2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-9
KULTŪROS IR JAUNIMO VEIKLOS PROGRAMOS APRAŠYMAS (kodas 03)
(Programos pavadinimas, kodas)

Biudžetiniai metai
Programos vykdymo
laikotarpis
Asignavimų valdytojai

2019
Tęstinė

Programos vykdytojai

Kultūros skyrius
Miesto tvarkymo skyrius
Vaiko teisių apsaugos ir jaunimo reikalų skyrius
Architektūros skyrius
Liuteronų Evangelikų bažnyčia

Programos parengimo
argumentai

Neringos savivaldybės administracija,
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras “Agila”,
Liudviko Rėzos kultūros centras,
Neringos muziejai,
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka.

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila”
Liudviko Rėzos kultūros centras
Neringos muziejai
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka
Neringos savivaldybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymu, yra atsakinga už savivaldybės gyventojų
bendrosios kultūros ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą
(dalyvavimą kultūros plėtros projektuose, muziejų, kultūros centrų
ir kitų kultūros įstaigų steigimą, reorganizavimą, pertvarkymą,
likvidavimą ir jų veiklos priežiūrą, savivaldybių viešųjų bibliotekų
steigimą, reorganizavimą, pertvarkymą ir jų veiklos priežiūrą).
Šių dienų kultūros politikos tendencijos rodo, jog kultūra vis
dažniau suvokiama ne tik kaip gyventojų užimtumo, meninės
saviraiškos, paveldo vertybių saugojimo, profesionalaus meno
sklaidos priemonė, bet ir kaip miesto įvaizdį formuojanti, turizmą
skatinanti, ekonomiką stimuliuojanti ir pridėtinę vertę kurianti jėga.
Pripažįstama, jog didesnės investicijos į kultūrą gali atverti naujas
galimybes plėtoti tarptautinius santykius, kūrybines inovacijas,
išnaudoti Europos Sąjungos finansavimo programas, skatinti
kultūrinės veiklos indėlį į socialinę ir ekonominę krašto gerovę.
Programoje numatytomis priemonėmis siekiama sudaryti sąlygas
gyventojams susipažinti su tradicinėmis ir šiuolaikinėmis
profesionaliojo ir mėgėjų meno kryptimis, naudotis modernizuotų
bibliotekų, muziejų teikiamomis paslaugomis, dalyvauti miesto ir
valstybinėse šventėse, skatinti kūrybines industrijas ir jaunųjų
menininkų veiklą, ugdyti miestiečių etninę savimonę, domėjimąsi
krašto istorine praeitimi, kultūriniu paveldu.
Programa taip pat įgyvendinama jaunimo politika savivaldybėje.
NSSPP 2014-2020 metams 1. tikslas „Optimizuoti švietimo įstaigų
sistemą, užtikrinti švietimo paslaugų kokybę bei skatinti vaikų ir
jaunimo užimtumą”.

Ilgalaikis prioritetas
(pagal NSSPP 2014-2020)

Šia programa
įgyvendinamas
savivaldybės strateginis
tikslas
Programos
tikslas

Turizmo ir verslo plėtrai palankios aplinkos kūrimas ir
kurortinių paslaugų kokybės užtikrinimas

Kodas

1

Darnios
aplinkos,
viešųjų
paslaugų
ir Kodas 2
subalansuotos infrastruktūros plėtra
02
Kurti švarią, saugią ir sveiką kurorto gyvenamąją Kodas
aplinką bei aukštą socialinę gerovę, saugojant ir
racionaliai naudojant kurorto išteklius

Plėtoti kokybiškas kultūros ir turizmo paslaugas, vystant
infrastruktūrą ir gerinti paslaugų prieinamumą

Kodas

01

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
(aprašomi uždaviniai, priemonės, rezultato kriterijai)

Programa siekiama įgyvendinti Neringos savivaldybės kultūros ir meno politiką,
užtikrinančią aukštos kokybės laisvalaikio ir pramogų paslaugų teikimą vietiniams gyventojams
ir turistams, racionalų turimų išteklių panaudojimą ir papildomų finansavimo šaltinių
pritraukimą, skatinant viešojo, nevyriausybinio sektoriaus ir privataus kapitalo
bendradarbiavimą. Planingas kultūros ir meno projektų vykdymas, organizuojami renginiai
papildo miesto kultūrinį gyvenimą, pritraukia kurorto svečius, didina gyventojų kultūrinį
užimtumą, galimybes saviraiškai, skatina kūrybines iniciatyvas. Savivaldybės kultūros įstaigos
teikia gyventojams kultūrines paslaugas ir siekia nuolat gerinti jų prieinamumą bei kokybę.
1 uždavinys. Plėtoti kokybišką kultūrinio ir pažintinio turizmo infrastruktūrą ir
paslaugas
Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės:
1.1.3.1 Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų restauravimas ir priežiūra. Bus
tvarkomos Pervalkos, Juodkrantės ir Nidos kopų apželdintojų senosios kapinės, atnaujinami kiti
kultūros paveldo objektai, prižiūrimi bažnyčių pastatai. Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymo reikalavimais, planuojama pradėti kultūros paveldo objektų
vertingųjų savybių nustatymo ir tikslinimo darbus. Nekilnojamųjų kultūros vertybių
reikšmingumą, kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes nustato ir teritorijos
ribas apibrėžia savivaldybių sudarytos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos,
kurios sprendžia dėl savivaldybės teritorijoje esančio vietinio reikšmingumo lygmens
nekilnojamojo kultūros paveldo vertingųjų savybių ir vietinio reikšmingumo
lygmens nustatymo, vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos
ribų apibrėžimo ir apsaugos reikalingumo, apsaugos vietinio reikšmingumo lygmens
nekilnojamosioms kultūros vertybėms netaikymo ar tokių vertybių apskaitos duomenų
tikslinimo. Numatomos kitos veiklos susijusios su kultūrinio paveldo sklaida, puoselėjimu.
P 1.1.3.1.1. Vertingųjų Kultūros paveldo savybių nustatymas
2017 m. buvo parengta Nidos švyturio statinių komplekso dokumentacija.
P 1.1.3.1.2. Bažnyčių veiklos užtikrinimas.
P 1.1.3.1.3. Pervalkos ir Juodkrantės etnografinių kapinių tvarkybos darbų projekto
parengimas.
Planuojama parengti Pervalkos ir Juodkrantės etnografinių kapinių tvarkybos darbų
projektą. Turint leidimą tvarkybos darbams pagal patvirtintą tvarkybos darbų projektą yra
galimybė gauti ES finansavimą patiems tvarkybos darbams.
P 1.1.3.1.4 Projekto ,,Liuteronų Evangelikų bažnyčios Nidoje tvarkyba, pritaikant
kultūrinėms reikmėms“ įgyvendinimas;
P 1.1.3.1.5. Nekilnojamųjų kultūros paveldų tvarkyba
Pervalkos 42, Neringa, stogo tvarkybos darbų ir pritaikymo projekto parengimas ir
tvarkybos darbų atlikimas.
P 1.1.3.1.6. Nidos švyturio statinių komplekso tvarkyba
Po atliktų archeologinių žvalgybų geo radaru, nustatyta galima senojo švyturio pamatų

vieta. Tikslas - pamatus eksponuoti ir tam reikalingi archeologiniai tyrimai.
1.1.3.2. Nekilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimas bei jų prieinamumo lankytojams
didinimas. Šios priemonės lėšomis planuojama atlikti kilnojamųjų kultūros vertybių remonto
(Liudviko Rėzos skulptūros Pervalkoje restauravimo darbų parengimas, Raganų kalno
ekspozicijos tvarkymo darbus, kt.).
P 1.1.3.2.1. Liudviko Rėzos paminklo tvarkyba.
P 1.1.3.2.2. Raganų kalno simpoziumo organizavimas
Planuojamas ilgalaikis, profesionalus ir kompleksiškas eksponatų, kurių yra 98 vnt.
restauravimas sutvirtinimas ir įtvirtinimas.
P1.1.3.2.3. Turistinio maršruto ,,Nuostabiosios žemės beieškant“ projekto įgyvendinimas.
P 1.1.3.2.4. Vėtrungių tvarkyba. 78 vnt.
P1.1.3.2.5. Projekto ,,Kuršių nerijos kultūros kraštovaizdžio kaita per vizualaus meno
prizmę“ įgyvendinimas.
P.1.1.3.2.6. Paminklo, skirto įamžinti Pirmajame pasauliniame kare žuvusių Nidos meno
kolonijos atstovų atminimą, sukūrimas.
1.1.3.4. Etninės kultūros paveldo bei tradicijų išsaugojimas ir kultūrinės edukacijos
paslaugų plėtra
2019-aisiais vienas iš pagrindinių uždavinių – Nematerialaus kultūros paveldo bylos
sudarymas pagal pasirinktą objektą.
P 1.1.3.4.1. Papildytas sąvadas nauja byla. Planuojamas pasirinkti objektas- Vėtrungių
gamyba- bylos sudarymas.
P 1.1.3.4.2. Projekto „Europos Komisijos sertifikuotų kultūros kelių (Žydų, Šv. Jokūbo,
Vikingų, Europos Valdovų ir kt.) dalyvavimas programose.
1.1.3.5. Kultūros ir meno sričių ir programų įgyvendinimas.
Šia priemone siekiama sėkmingai reprezentuoti Neringos miestą šalyje, ugdyti miesto
kultūrinį tapatumą, išsaugoti Mažosios Lietuvos etnokultūros paveldą, plėtoti etninę,
marinistinę kultūrą, gerinti miesto įvaizdį, aktyvinti veiklą kultūrinio turizmo srityje, vykdyti
Mažosios Lietuvos, pamario krašto kultūrinio savitumo sklaidą, siekiama formuoti teisingą
visuomenės sampratą apie Mažosios Lietuvos tautinį kostiumą – vieną svarbiausių tautiškumo
simbolių. Stengiamasi sutelkti darnią visuomenę, suformuoti kultūrinę vertybių sistemą,
stiprinančią tautiškumo pojūtį, ugdančią toleranciją bei puoselėjančią tradicijų perimamumą ir
perdavimą kitoms kartoms. Neringos miesto meno kolektyvai savo programas pristato
dalyvaudami Neringos mieste rengiamuose tradiciniuose, reprezentaciniuose renginiuose,
festivaliuose, šventėse ir sėkmingai reprezentuoja miestą šalyje ir užsienyje.
P 1.1.3.5.1. A. Zavišos paramos ir labdaros fondo kasmetinio renginio organizavimas;
P 1.1.3.5.2. Kultūros ir meno sričių ir programų projektų įgyvendinimas;
P 1.1.3.5.3. Liudviko Rėzos premijos skyrimas;
P 1.1.3.5.4. Meno stipendijos skyrimas;
P 1.1.3.5.5. Tarptautinės kūrybinės laboratorijos pagal Brucke premijos skyrimas;
P 1.1.3.5.6. Fotografijos seminaro Mero premijos skyrimas;
P 1.1.3.5.7. "Euro art" narystės mokėjimo užtikrinimas;
P 1.1.3.5.8. Atmintinų datų minėjimas;
P 1.1.3.5.9. Programos Lietuvos kultūros sostinė 2021 "Neringa - kultūros sala"
įgyvendinimas;
P 1.1.3.5.10. Stipendijos kultūros ir meno kūrėjams.
2019 metų Valstybinių švenčių, jubiliejinių metų, atmintinų datų ir miestui reikšmingų
reprezentacinių renginių organizavimas/koordinavimas
 Laisvės gynėjų dienos minėjimas.
 Vasaros sezono palydėtuvės- Rotariados renginio organizavimas
 Pasaulio lietuvių bendruomeninių pirmininkų suvažiavimas








Kultūrinio bendradarbiavimo tarp miestų partnerių renginių koordinavimas
Kultūros dienos minėjimas
,,Prancūzų dienos Neringoje“ forumo organizavimas
Nidos evangelikų liuteronų bažnyčios 130 metų jubiliejaus paminėjimas
Dalyvavimas įvairiuose projektuose
Kultūros paveldo dienų organizavimas

Įgyvendinant šią priemonę 2019 m. Neringos savivaldybės kultūros įstaigos planuoja
organizuoti šiuos tradicinius renginius, šventes, festivalius:
AŠAKA
Martyno Liudviko Rėzos premijos įteikimas, AŠAKA - „Stintapūkio šventė“ „Žiobrinės“,
Tarptautinis folkloro festivalis „Tek saulužė ant maračių“, Folkloro festivalis „Pūsk, vėjuži“,
Tarptautinis kino festivalis „Baltijos banga“, Tarptautinė kūrybinė laboratorija Neringoje
„Pagal Brucke“, 20-oji jubiliejinė, gyvosios archeologijos šventė „Senųjų amatų dienos
Neringoje“, Pamario krašto žvejo šventė“, Tarptautinis Thomo Manno festivalis, Rudens
lygiadienio šventė, Neringos gimtadienio šventė, Kalėdinių ir Naujųjų metų renginių ciklas ir
kiti renginiai.
2 uždavinys. Vystyti laisvalaikio, kultūros ir sporto infrastruktūrą ir jos
prieinamumą
2.3.1.1. Kultūros įstaigų veiklos užtikrinimas
P 2.3.1.1.1. KTIC ,,Agila“ veiklos užtikrinimas
P 2.3.1.1.2. Liudviko Rėzos kultūros centro užtikrinimas
P 2.3.1.1.3. ,,Neringos muziejai“ veiklos užtikrinimas
P 2.3.1.1.4. Viešosios Viktoro Miliūno bibliotekos veikos užtikrinimas
Įgyvendinant šią priemonę bus siekiama užtikrinti biudžetinių įstaigų vykdomą veiklą.
Kultūros paslaugas teikia 4 biudžetinės kultūros įstaigos: Nidos kultūros ir turizmo informacijos
centras "Agila", Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centras, Neringos muziejai, Neringos
savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka.
Šia priemone siekiama kokybiškai, sklandžiai, efektyviai įgyvendinti kultūros politiką
Neringos mieste, vykdyti kultūrinę veiklą, užtikrinti pramoginių, kamerinių, edukacinių, etninių
renginių organizavimą, teikti įvairaus žanro renginių pasiūlą, organizuoti populiariosios,
profesionaliosios muzikos koncertus, eksponuoti profesionalaus, liaudies meno ir istorines
parodas. Vykdyti projektų rengimo, edukacijos ir informacijos sklaidos veiklas, tenkinant
miesto gyventojų, svečių, turistų meninius – kultūrinius poreikius.
2.3.1.2. Muziejų modernizavimas ir ekspozicinės įrangos bei informacinės
infrastruktūros
P 2.3.1.2.1. Kuršių nerijos istorijos muziejaus ekspozicijos koncepcijos parengimas,
ekspozicijos atnaujinimo darbai
Planuojama parengti Kuršių nerijos istorijos muziejaus (Pamario g. 53) ekspozicijos
atnaujinimo koncepciją ir atlikti ekspozicijos atnaujinimo darbus. Įgyvendinus šias priemones
bus sukurta patrauklesnės kultūrinė atmosfera bei tikimasi muziejaus lankomumo padidėjimo.
P 2.3.1.2.2. Muziejinių vertybių ir eksponatų įsigijimas ir saugojimas
Neringos muziejai nuolatos siekia papildyti muziejaus rinkinius naujais, Kuršių nerijos
istorijai reikšmingais eksponatais. 2019 metais planuojama įsigyti 9 muziejines vertybes.
2.3.1.3. Kultūros įstaigų modernizavimas ir fizinės bei informacinės infrastruktūros
P 2.3.1.3.1. Daugiafunkcinės paskirties kultūros centro įkūrimas senosios estrados
teritorijoje
Projekto tikslas: sukurti daugiafunkcinei kultūrinei veiklai pritaikytą modernų socialinį,
edukacinį, informacinį, konferencijų ir parodų organizavimo kompleksą buvusios vasaros
estrados
(Pamario
g.
55,
Neringa)
vietoje.
Šio
projekto
įgyvendinimas suteiktų naujų perspektyvų Neringos, kaip kurortinio miesto, gebančio tenkinti

kultūrinio turizmo poreikius, plėtrai. Numatoma projekto vertė 5 mln. eurų. Artimiausi darbai:
žemės sklypo dokumentacijos tvarkymas, techninio projekto rengimas.
P 2.3.1.3.2. Neringos kuršių buities muziejaus įrengimas.
Kuršių buities muziejaus idėjai – jau daugiau kaip 20 metų: 1994 m. patvirtintame Kuršių
nerijos nacionalinio parko kompleksiniame generaliniame plane buvo numatyta vieta tokiam
muziejuj pietiniame Pervalkos gyvenvietės pakraštyje. 2014 m. buvo atlikta galimybių studija,
Taryba pritarė vienai iš studijoje pateiktų alternatyvų - Gyvasis muziejus (didesne apimtimi) su
kaimynystėje išvystyta svetingumo infrastruktūra – bendrajame plane numatyta prieplauka,
kempingu ir vaikų poilsio stovykla. Finansinės analizės skaičiavimų duomenimis, preliminari
muziejaus pastatų statybos ir įrengimo kaina – 2187,8 tūkst. Eur.
Įvykdyta darbų dalis, proc.
P 2.3.1.3.3. Liudviko Rėzos kultūros centro vasaros estrados su koncerto sale
rekonstrukcija Juodkrantėje.
Šia priemone siekiama, kuo patraukliau, funkcionaliau įrengti kultūrinę erdvę - Lauko
estradą Juodkrantėje, vasaros lauko renginių organizavimui. Įrengti uždaras šonines sienas,
kurios užsidarytų esant blogam, vėjuotam orui - taip nesutrukdant atlikėjams įvykdyti
koncertines programas ir daugiau klausytojų pritraukiant į mokamus renginius vasaros sezono
metu. 2015 m. atliktas techninis projektas.
P 2.3.1.3.3. KTIC „Agila“ rekonstrukcija
Vienu aktualiausių išlieka Kultūros ir turizmo informacinio centro "Agila"
rekonstrukcijos projektas. Gavus finansavimą, 2019 m. numatoma: atlikti griovimo darbus ir
pastatyti naują objektą. Lėšų poreikis 2019 m. – 2,75 mln. Eur. iš valstybės biudžeto, 1,27 mln.
Iš Neringos savivaldybės biudžeto.
P 2.3.1.3.5 Dailininko E. Mollenhauerio namo tvarkyba, įkuriant muziejinę ekspoziciją ir
tarptautinę menininkų rezidenciją

Kodas

R-01-01

Programos
tikslas

01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai
Kriterijaus
Savivaldybės skyrius,
Kriterijaus reikšmė, metais
pavadinimas,
atsakingas už rodiklio
2018-ųjų 2019 2020- 2021
mato vnt.
reikšmių pateikimą
(faktas)
-ieji
ieji
-ieji
Kultūros
Kultūros skyrius
renginiuose
10
10
10
10
apsilankiusių
žmonių
skaičius, tūkst.
Optimizuoti švietimo įstaigų sistemą, užtikrinti švietimo paslaugų
kokybę bei skatinti vaikų ir jaunimo užimtumą

Kodas

02

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

Programos uždavinys – užtikrinti jaunimo politikos plėtrą, sudarant sąlygas jaunimo užimtumui
ir savirealizacijai.
1 Programos priemonė 2.1.3.1.1. „Kokybiškos jaunimo politikos įgyvendinimo ir plėtros
užtikrinimas“. Veikla: kokybiškos jaunimo politikos įgyvendinimas ir plėtros užtikrinimas.
Rezultato kriterijai: įgyvendintų veiklų skaičius -1;
2 Programos priemonė 2.1.3.3.1. „Jaunimo verslumo ir kūrybiškumo skatinimas ir profesinio
orientavimo sistemos stiprinimas“. Veikla: parengti ir įgyvendinti Neringos savivaldybės
jaunimo verslumo skatinimo programą;
Rezultato kriterijus: įgyvendintų veiklų skaičius - 1.

Kodas

2.1.3.1.1.

2.1.3.3.1

02 tikslo rezultato vertinimo kriterijai
Savivaldybės skyrius,
Kriterijaus reikšmė, metais
atsakingas už rodiklio
reikšmių pateikimą
2018-ųjų 2019 2020- 2021
(faktas)
-ieji
ieji
-ieji
Įgyvendintų
Vaiko teisių apsaugos ir
veiklų skaičius jaunimo reikalų skyrius
1
1
1
1
– 1.
Įgyendintų
Vaiko teisių apsaugos ir
1
1
1
1
veiklų skaičius jaunimo reikalų skyrius
– 1.
Kriterijaus
pavadinimas,
mato vnt.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

(nurodomas numatomas programos poveikis atitinkamai sričiai, ekonomikai, socialinei aplinkai)

Skatinant profesionalių ir mėgėjų kultūros ir meno kūrėjų veiklą, ugdomas piliečių estetinis
skonis, skatinamas pilietiškumas, patriotizmas, pasididžiavimas savo šalies ir krašto kultūra.
Visuomenė supažindinama su šiuolaikinio, klasikinio ir kitų žanrų meno kryptimis, sudaromos
sąlygos jo raiškai, skatinama meno kūrėjų kūrybinė raiška, pristatymas visuomenei. Puoselėjamos
bei plėtojamos kultūros tradicijos.
Sudaromos palankios sąlygos formuotis jauno žmogaus asmenybei, integruotis į visuomeninį
gyvenimą. Siekiama užtikrinti jaunimo politikos plėtrą, įgyvendinti kokybišką ir šiuolaikišką
ugdymo sistemą, skatinti vaikų ir jaunimo užimtumą bei socializaciją, formuoti sveiką
visuomenę, propaguoti sveiką gyvenseną, skatinti aktyvų laisvalaikį. Siektinas profesinio
orientavimo sistemos tobulinimas, mokymų kokybės gerinimas, moksleivių pasiruošimas darbinei
karjerai. Prioritetinės veiklos kryptys: skatinti jaunimo aktyvumą, pilietiškumą, savarankiškumą ir
motyvaciją, stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą bei jaunimą ir jaunas šeimas vienijančių
institucijų bendradarbiavimą, stiprinti profesinio orientavimo sistemą bei skatinti jaunimo
verslumą, užtikrinti neformalaus švietimo bei kitų įstaigų paslaugų įvairovę, kokybę bei
prieinamumą.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Neringos savivaldybės biudžeto lėšos,

Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos, specialiųjų programų lėšos, valstybės investicijos, ES
struktūrinių fondų lėšos, kitos lėšos. Vykdytojai – Neringos savivaldybės administracijos
Kultūros skyrius, Vaiko teisių apsaugos ir jaunimo reikalų skyrius, kiti administracijos padaliniai,
savivaldybės biudžetinės įstaigos.
Neringos savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano dalys, susijusios su
vykdoma programa: Neringos savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano 1
prioritetas „Turizmo ir verslo plėtrai palankios aplinkos kūrimas ir kurortinių paslaugų kokybės
užtikrinimas“ 1.1 tikslas „Plėtoti patrauklią ir kokybišką turizmo infrastruktūrą“ 1.1.3. uždavinys
„Plėtoti kokybišką kultūrinio ir pažintinio turizmo infrastruktūrą ir paslaugas,
2 prioritetas „Darnios aplinkos, viešųjų paslaugų ir subalansuotos infrastruktūros plėtra“ 2.1.
tikslas „Optimizuoti švietimo įstaigų sistemą, užtikrinti švietimo paslaugų kokybę bei skatinti
vaikų ir jaunimo užimtumą“, 2.1.3. uždavinys „Užtikrinti jaunimo politikos plėtrą, sudarant
sąlygas jaunimo užimtumui ir savirealizacijai“, priemonė 2.1.3.1. Kokybiškos jaunimo politikos
įgyvendinimo ir plėtros užtikrinimas, priemonė 2.1.3.3. Jaunimo verslumo ir kūrybiškumo
skatinimas ir profesinio orientavimo stiprinimas.
Susiję Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktai:
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų
įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymas, Lietuvos
Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos
muziejų įstatymas, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas,

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių
organizacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas, Lietuvos Respublikos
etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos dainų švenčių
įstatymas, Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymais, Nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas,
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymas, Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Neringos
savivaldybės strateginis plėtros planas 2014-2020 metams, Neringos savivaldybės strateginis
veiklos planas 2018-2020 metams, Jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Nacionalinė jaunimo
politikos 2011-2019 metų plėtros programa.

Kultūros skyriaus vedėja
Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos
Data: 2019-01-07

Edita Radzevičienė
Parašas

Vardas, pavardė

KULTŪROS IR JAUNIMO VEIKLOS PROGRAMOS (03) VERTINIMO KRITERIJŲ IR JŲ REIKŠMIŲ SUVESTINĖ
Vertinimo kriterijaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

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

1 tikslas. Plėtoti kokybiškas kultūros ir turizmo paslaugas, vystant infrastruktūrą
ir gerinti paslaugų prieinamumą
Kultūros renginiuose apsilankiusių žmonių skaičius, tūkst.
1 tikslo 1 uždavinys. Plėtoti kokybišką kultūrinio ir pažintinio turizmo
infrastruktūrą ir paslaugas
Apskaitos dokumentų objektams sutvarkymas, sk.
Užtikrintos veiklos bažnyčiose, sk.
Parengti projektai, vnt.

P 01 01 03 01 04
P 01 01 03 01 05
P 01 01 03 01 06 (1)
P 01 01 03 01 06 (2)
P 01 01 03 02 01
P 01 01 03 02 02
P 01 01 03 02 03
P 01 01 03 02 04
P 01 01 03 02 05 (1)
P 01 01 03 02 05 (2)
P 01 01 03 02 06
P 01 01 03 04 01
P 01 01 03 04 02
P 01 01 03 05 01
P 01 01 03 05 02 (1)
P 01 01 03 05 02 (2)
P 01 01 03 05 02 (3)

Įgyvendintas projektas, proc.
Tvarkybos darbų ir pritaikymo projekto parengimas, vnt.
Atlikti darbai, proc.
Įgyvendintas projektas, proc.
Sutvarkyta skulptūrų, vnt.
Restauruotos skulptūros, vnt.
Įgyvendintas projektas, proc.
Restauruotos vėtrungės, vnt.
Neringos muziejai įgyvendintas projektas, proc.
VšĮ Thomo Manno kultūros centras įgyvendintas projektas, proc.
Sukurtas paminklas, vnt.
Papildytas sąvadas, bylų sk.
Įgyvendinta programa, proc.
Organizuotas renginys, sk.
Paremta kultūros ir meno sričių projektų, sk.
Paremta kultūros ir meno programų projektų, sk.
Atlikti projektų paraiškų ekspertiniai vertinimai, sk.

R- 01-01

Vertinimo kriterijų reikšmės
2018-ųjų 2019-ųjų 2020-ųjų 2021-ųjų

10

10

10

10

1
2
2

1
2
2

1
2
2

1
2
2

0
0
0
0
0
32
100
78
0
0
0
1
0
1
0
0
0

100
1
100
1
1
32
100
78
0
0
1
1
100
1
30
8
38

0
0
0
0
0
32
100
78
60
60
0
1
0
1
30
8
38

0
0
0
0
0
34
100
78
40
40
0
1
0
1
30
8
38

P 01 01 03 05 03
P 01 01 03 05 04
P 01 01 03 05 05
P 01 01 03 05 06
P 01 01 03 05 07
P 01 01 03 05 08
P 01 01 03 05 09 (1)
P 01 01 03 05 09 (2)
P 01 01 03 05 09 (3)
P 01 01 03 05 010

Įsteigta meno premija, sk.
Įsteigta meno stipendija, sk.
Įsteigta meno premija, sk.
Įsteigta mero premija, sk.
Užtikrintas dalyvavimas “Euro Art“ veikloje, proc.
Paminėtos datos, sk.
Atlikta tyrimų, sk.
Sukurtas logotipas ir firminis stilius („brandbukas“), sk.
Paremta projektų, sk. (2019 m. – Europos migrena, Šviesų festivalis)
Įsteigta stipendijų, sk.
2 tikslas. Optimizuoti švietimo įstaigų sistemą, užtikrinti švietimo paslaugų kokybę

1
1
3
1
100
6
0
0
0
1

1
1
3
1
100
6
1
1
2
1

1
1
3
1
100
5
0
0
3
1

1
1
3
1
100
5
0
0
10
1
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Jaunimo (14–29 m.), dalyvaujančio seminaruose, mokymuose ir projektinėje
veikloje, skaičius (vienetais)

560

560

560

560

6
1

6
1

7
2

8
3

0

40000

40000

40000

P 02 03 01 01 01 (1)

2 tikslo 1 uždavinys. Užtikrinti jaunimo politikos plėtrą, sudarant sąlygas jaunimo
užimtumui
Įgyvendinta veiklų, sk.
Įgyvendinta verslumo priemonių, sk.
02 tikslo 03 uždavinys. Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros sektoriaus paslaugų
teikimui
Lankytojų skaičius, žm.

P 02 03 01 01 01 (2)

Įgyvendintų naujų iniciatyvų skaičius, vnt.

0

2

2

2

P 02 03 01 01 01 (3)
P 02 03 01 01 02 (1)
P 02 03 01 01 02 (2)
P 02 03 01 01 02 (3)
P 02 03 01 01 03 (1)
P 02 03 01 01 03 (2)
P 02 03 01 01 03 (3)
P 02 03 01 01 04 (1)
P 02 03 01 01 04 (2)

Finansuota paraiškų, sk.
Lankytojų skaičius, žm.
Įgyvendintų naujų iniciatyvų skaičius, vnt.
Finansuota paraiškų, sk.
Lankytojų skaičius, žm.
Įgyvendintų naujų iniciatyvų skaičius, vnt.
Finansuota paraiškų, sk.
Lankytojų skaičius, žm.
Įgyvendintų naujų iniciatyvų skaičius, vnt.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
17945
1
3
71500
2
3
38000
1

1
18000
1
3
71500
2
3
38000
2

1
18000
1
3
72000
3
3
39000
2

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

P 02 03 01 01 04 (3)
P 02 03 01 02 01
P 02 03 01 02 02
P 02 03 01 03 01
P 02 03 01 03 02
P 02 03 01 03 03
P 02 03 01 03 04
P 02 03 01 03 05

Finansuota paraiškų, sk.
Įrengtų patalpų plotas, m²
Įsigyta muziejinių vertybių ir/ar eksponatų, vnt.
Parengta techninė dokumentacija, vnt.
Projekto įgyvendinimas, proc.
Įgyvendinta rekonstrukcija, proc.
Įgyvendinta rekonstrukcija, proc.
Sutvarkytas objektas, vnt.

0
0
0
0
0
0
0
0

1
400
9
0
0
0
45
0

2
400
3
1
1
100
100
0

2
400
3
1
0
0
0
0

