LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL KULTŪROS MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ 2020 M. VEIKLOS PLANŲ
PATVIRTINIMO
2020 m. rugpjūčio 7 d. Nr. ĮV-1060
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 6
punktu, Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, 41 punktu,
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo
patvirtinimo“, 22.2 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2020–2022
metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. vasario
11 d. įsakymu Nr. ĮV-88 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2020–2022
metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“:
1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos 2020 metų veiklos planą;
1.2. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos 2020 metų veiklos planą;
1.3. Kultūros infrastruktūros centro 2020 metų veiklos planą;
1.4. Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos 2020 metų veiklos planą;
1.5. Lietuvos kultūros tarybos 2020 metų veiklos planą.
2. P a v e d u:
2.1. Kultūros ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriui supažindinti šio įsakymo
1 punkte nurodytų įstaigų vadovus su šiuo įsakymu;
2.2. Kultūros ministerijos Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriui per 2 darbo dienas nuo
šio įsakymo įsigaliojimo Kultūros ministerijos interneto svetainėje paskelbti šio įsakymo 1 punktu
patvirtintus veiklos planus;
2.3. šio įsakymo 1 punkte nurodytų įstaigų vadovams per 5 darbo dienas nuo šio įsakymo
įsigaliojimo paskelbti patvirtintus vadovaujamų įstaigų 2020 metų veiklos planus įstaigos interneto
svetainėje.
3. Į p a r e i g o j u šio įsakymo 1 punkte nurodytų įstaigų vadovus užtikrinti šiuo įsakymu
patvirtintų jų vadovaujamų įstaigų 2020 metų veiklos planų įgyvendinimą pagal numatytus
vertinimo kriterijus, teikti informaciją apie šių planų veiksmų įgyvendinimą ir metines veiklos
ataskaitas.
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