LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL KULTŪROS MINISTRO IR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. LIEPOS
13 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-572/V-650 „DĖL KULTŪROS PASO KONCEPCIJOS
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. sausio 17 d. Nr. ĮV-26/V-60
Vilnius

P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymą Nr. ĮV-572/V-650 „Dėl Kultūros paso
koncepcijos patvirtinimo“:
1. Pakeičiame nurodytą įsakymą ir jį išdėstome nauja redakcija (Kultūros paso
koncepcija nauja redakcija nedėstoma):
„LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL KULTŪROS PASO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO
Įgyvendindami Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 2.1.4 darbo „Kultūros ir
meno paslaugų įvairovei skirtos aplinkos ir būtinų sąlygų užtikrinimas, siekiant diegti
sociokultūrines naujoves, įsitraukti į tautinės tapatybės formavimą bei tarpkultūrinio dialogo
plėtojimą“ 4 veiksmą „Mokinių poreikiams skirtos kultūros paso koncepcijos sukūrimas ir
išbandymas“:
1. Tvirtiname Kultūros paso koncepciją (pridedama).
2. Rekomenduojame savivaldybėms, nevalstybinių mokyklų, vykdančių bendrojo
ugdymo programas, savininkams, mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, vadovams
dalyvauti įgyvendinant Kultūros paso koncepciją.“
2. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintą Kultūros paso koncepciją:
2.1. Pakeičiame tvirtinimo žymą ir ją išdėstome taip:
„PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir
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2018 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. ĮV-572/V-650“
2.2. Pakeičiame 5.1 papunktį ir jį išdėstome taip:
„5.1. Kultūrinė edukacija – kryptinga veikla, kuria skatinami asmens kultūros ir
švietimo poreikiai, ugdoma kūrybinga asmenybė, stiprinant kultūros pažinimo ir patyrimo įpročius,
lavinant meninius gebėjimus ir kompetencijas.“
2.3. Pakeičiame 12.4 papunktį ir jį išdėstome taip:
„12.4. Atvirumas: dalyvavimas kultūros pase yra atviras visoms šalies kultūros ir meno
įstaigoms, menininkams bei kultūros edukatoriams, galintiems suteikti kokybiškas kultūros ir meno
paslaugas pagal Koncepcijoje nustatytus kriterijus, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso,
atstovaujamos meno srities, rezidavimo vietos ar pan.“
2.4. Pakeičiame 14.2 papunktį ir jį išdėstome taip:
„14.2. skatinti 9–12 klasių mokinių savarankišką kokybiškų kultūros ir meno paslaugų
pasirinkimą kaip laisvalaikio praleidimo ar individualaus kultūrinio ugdymosi formą. Šiam tikslui
pasiekti keliami tokie uždaviniai:
14.2.1. sudaryti sąlygas 9–12 klasių mokiniams su grupe / klase, o nuo 2022 m. sausio 1
d. ir individualiai gauti kultūros ir meno paslaugas;
14.2.2. sukurti papildomas paskatas mokytis, skatinti domėjimąsi kultūra ir menu;
14.2.3. skatinti mokinių dalyvavimą kultūros ir meno veiklose.“
2.5. Pakeičiame 18 punktą ir jį išdėstome taip:
„18. Kultūros paso paslaugų rinkinys (toliau – Rinkinys) sudaromas iš kultūros ir meno
įstaigų, menininkų ir (ar) kultūros edukatorių pasiūlytų ir Kultūros paso ekspertų komisijos
patvirtintų paslaugų.“
2.6. Pakeičiame 21.2 papunktį ir jį išdėstome taip:
„21.2. paslauga atitiktų tematinį prioritetą, kurį Kultūros paso ekspertų komisijos
siūlymu trijų metų laikotarpiui tvirtina kultūros ministras. Formuojant Rinkinį, skatinama mažiau
populiarioms kultūros ir meno sritims skirti daugiau dėmesio, atnaujinti esamas paslaugas;“
2.7. Pakeičiame 21.3 papunktį ir jį išdėstome taip:
„21.3. paslauga skatintų mokinių dalyvavimą kultūrinėse veiklose.“
2.8. Pripažįstame netekusiu galios 24 punktą.

Kultūros ministras

Mindaugas Kvietkauskas
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SUDERINTA
Lietuvos savivaldybių asociacijos
2019 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. (13)-SD-763
SUDERINTA
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2019 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. (17.2 E-23)SD-6268

Algirdas Monkevičius

