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1. Projekto rengėjas – Kultūros ministerija.
2. Projekto tikslas
Patikslinti 2014-2020 metų Nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“
tarpinstitucinio veiklos plano 2018 metų asignavimus, vertinimo kriterijus ir jų reikšmes bei papildyti šį
planą 2019 m. ir 2020 m. priemonėmis, asignavimais, vertinimo kriterijais ir jų reikšmėmis.
TVP „Kultūra“ įgyvendinimui viso finansavimo laikotarpiu (2014 - 2020 m.) suplanuota 473 mln.
eur, iš jų ES struktūrinių fondų lėšų - 336 mln. eur.
Lyginant su 2016 m. paskutiniu patvirtintu TVP „Kultūra“:
• Bendra asignavimu suma padidėjo 20 mln. eur (nuo 453 mln. eur iki 473 mln. eur).
• Iš jų ES lėšų suma padidėjo 11 mln. eur (nuo 325 mln. eur iki 336 mln. eur).
Kultūros ministerijos lėšos sudaro 278 mln. eur. Iš jų ES lėšos - 158 mln. eur.
Lyginant su 2016 metais paskutiniu patvirtintu TVP „Kultūra":
• Bendra KM asignavimų suma padidėjo 13 mln. eur (nuo 265 mln. eur iki 278 mln. eur).
• Iš jų ES lėšų suma padidėjo 7 mln. eur (nuo 151 mln. eur iki 158 mln. eur).
3. Esmė.
Kultūros ministerija nepritaria Vidaus reikalų ministerijos siūlymui 61 proc. (nuo 5,1 mln. eur
iki 2 mln. eur) sumažinti priemonės Nr. 2.1.1 „Didinti kultūros institucijų ir įstaigų veiklos
efektyvumą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę" įgyvendinimui skiriamą lėšų sumą. Siūlomas
sumažinimas neatitinka Kultūros ministerijos nuosekliai nuo 2014 m. deklaruoto lėšų poreikio viešojo
valdymo ir efektyvumo gerinimo projektams įgyvendinti.
Atkreiptinas dėmesys, kad viešojo valdymo ir efektyvumo gerinimo projektai yra įtraukti į Kultūros
ministerijos įgyvendinamą strateginių projektų portfelio projekto „Lietuvos kultūros vaidmens valstybės
politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansinio modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas“ apimtį, todėl turi
būti užtikrintas prioritetinis ir atitinkantis poreikius finansavimas. Lėšų mažinimas kelia pagrįstą riziką
nepasiekti suplanuotų rodiklių ir neįgyvendinti viešojo valdymo tobulinimo ir efektyvaus resursų valdymo
veiklų, sudarančių bent 40 proc. visos strateginių projektų portfelio projekto veiklų apimties.
4. Atitiktis Vyriausybės programai:
Teikiamas teisės akto projektas tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
5. Derinimas
Projektas pakoreguotas atsižvelgiant į Tarpinstituciniame pasitarime (2018-04-24) pateiktus pasiūlymus,
Vyriausybės kanceliarijos TG, Strateginio planavimo ir stebėsenos grupės pastabas.
7. Dalykinio vertinimo išvada:
 Teikiamą Nutarimo projektą siūloma svarstyti LR Vyriausybės pasitarime.
 Suderinus - teikiamą projektą siūlome svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje.
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