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Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 6 punktu, 

29
1
 straipsnio 7 dalimi ir įgyvendindamas Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo 

metodikos patvirtinimo“, 40, 41 ir 62 punktus: 

1. T v i r t i n u pridedamus: 

1.1. Kultūros ministro valdymo sričių Vyriausybės įstaigų 2019–2021 metų strateginius 

veiklos planus: 

1.1.1. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2019–2021 metų strateginį veiklos planą; 

1.1.2. Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019–2021 metų 

strateginį veiklos planą; 

1.2. nacionalinių kultūros įstaigų, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, 2019–2021 metų 

strateginius veiklos planus:  

1.2.1. koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinės filharmonijos 2019–2021 metų strateginį 

veiklos planą; 

1.2.2. Lietuvos dailės muziejaus 2019–2021 metų strateginį veiklos planą; 

1.2.3. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2019–2021 metų strateginį veiklos 

planą;  

1.2.4. Lietuvos nacionalinio dramos teatro 2019–2021 metų strateginį veiklos planą; 

1.2.5. Lietuvos nacionalinio muziejaus 2019–2021 metų strateginį veiklos planą; 

1.2.6. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 2019–2021 metų strateginį veiklos planą; 

1.2.7. Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai 2019–2021 

metų strateginį veiklos planą; 

1.2.8. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 2019–2021 metų strateginį veiklos planą; 

1.2.9. Nacionalinio Kauno dramos teatro 2019–2021 metų strateginį veiklos planą. 

2. Į p a r e i g o j u įstaigų, kurių 2019–2021 metų strateginiai veiklos planai patvirtinti šio 

įsakymo 1 punktu, vadovus užtikrinti: 

2.1. aktualios informacijos, susijusios su šio įsakymo 1 punkte patvirtintų 2019–2021 metų 

strateginių veiklos planų priemonių ir vertinimo kriterijų vykdymo duomenimis ir kitais veiklos 

rezultatais, pateikimą į Stebėsenos informacinę sistemą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo 

kiekvieno ketvirčio pabaigos; 



2.2. įstaigos 2019–2021 m. strateginio veiklos plano paskelbimą įstaigos interneto svetainėje 

per 3 (tris) darbo dienas nuo šio įsakymo įsigaliojimo. 

3. P a v e d u iki 2019 m. kovo 1 d: 

3.1.  įstaigų vadovams, kurių 2019–2021 metų strateginiai veiklos planai patvirtinti šio 

įsakymo 1.1 papunkčiu, pasitvirtinti metinį įstaigos veiklos planą, prieš tai jį raštu suderinus su 

kultūros ministru, ir patvirtinti pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus; 

3.2. įstaigų vadovams, kurių 2019–2021 metų strateginiai veiklos planai patvirtinti šio 

įsakymo 1.2 papunkčiu, pasitvirtinti metinį įstaigos veiklos planą. 
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