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Projekto rengėjas - Kultūros ministerija.
Projekto tikslas - pripažinti netekusiu galios Kultūros rėmimo fondo įstatymą ir pakeisti
Lietuvos kultūros tarybos įstatymo Nr. XI-2218 4, 5, 8, 9, 10, 11 ir 12 straipsniu, įgyvendinant
Konstitucinio Teismo 2020-11-03 nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, kuriais
reguliuojamas tam tikrų programų, fondų arba institucijų finansavimas, nuostatų atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.
Dabartinė situacija:
Kultūros rėmimo fondo įstatyme yra nustatyta, kad šiuo metu veikia Kultūros rėmimo
fondas (toliau – KRF), o Lietuvos kultūros taryba (toliau – LKT) kultūros ministro nustatyta tvarka
priima sprendimus dėl šio fondo lėšų skyrimo. Lietuvos kultūros tarybos įstatyme yra numatyta, kad
LKT, vadovaudamasi Kultūros rėmimo fondo įstatymu, administruoja KRF lėšas.
Įsigaliojus Konstitucinio Teismo nutarimui Kultūros rėmimo fondo įstatymas ir atitinkamos
Lietuvos kultūros tarybos įstatymo nuostatos tampa nebeaktualios, nes nurodyta šio fondo lėšų
šaltinių procentinė išraiška (esminis Kultūros rėmimo fondo įstatymo reguliavimo objektas) neteko
galios. (Dab. KRF lėšas sudaro 3 % akcizo pajamų, gautų už parduotus alkoholinius gėrimus ir
apdorotą tabaką, 10 % lėšų, gautų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio, kitos teisėtai įgytos
lėšos).
Esmė. Užtikrinti efektyvią LKT tolesnę veiklą įgyvendinant Konstitucinio Teismo nutarimą:
 panaikinti KRF ir atitinkamai šio fondo lėšų naudojimą reglamentuojančią Lietuvos
kultūros tarybos įstatyme esančią LKT funkciją. LKT finansavimas numatomas valstybės biudžeto
lėšomis ir kitomis teisėtai įgytomis lėšomis;
 papildyti Lietuvos kultūros tarybos įstatymą nuostatomis, užtikrinančiomis KRF lėšomis
vykdytos veiklos tęstinumą - numatoma, kad kultūros ir meno tyrimams įgyvendinti, LKT veiklai
administruoti ir kitoms su LKT veikla susijusioms išlaidoms apmokėti skiriama lėšų dalis negali
viršyti 10 % LKT biudžeto.
 praplėsti LKT ekspertų bazę (Lietuvos mokslo tarybos deleguotus rinkėjus pakeisti
nevyriausybinių kultūros ir meno organizacijų atrinktais rinkėjais);
 užtikrinti LKT veiklą LKT pirmininkui negalint eiti pareigų ir supaprastinti LKT narių
susirinkimo narių pakeitimo kadencijos metu procesus (keičiant LKT narių susirinkimo narį
kadencijos metu, kandidatą atrinkti iš 20 rinkėjų atrinkto kandidatų sąrašo, neorganizuojant naujų
rinkimų).
 atsisakyti apribojimo, kad LKT ekspertu negali būti kultūros ar meno organizacijos
vadovas;
 atsisakyti perteklinio reglamentavimo, kad LKT turėtų suderinti ekspertų, kuriuos
pasitelkia, skaičių su Kultūros ministerija (administracinės naštos mažinimas).
 nustatyti, kad LKT sprendimus priimtų 2/3 einančių pareigas narių balsais; sprendimus
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priimant paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma, jie būtų priimami ne mažiau kaip 5 narių
balsais;
 atsižvelgiant į LKT veiklos apimtis ir LKT pirmininko funkcijų gausą, siekiant optimalios
LKT veiklos, siūloma nustatyti, kad LKT administracijos struktūroje privalomai būtų
administracijos vadovo pareigybė. Atitinkamai nustatant, kad šis asmuo eina LKT pirmininko
pareigas, kai LKT pirmininkas nėra paskirtas šio įst. 6 str. 1 d. nustatyta tvarka ar laikinai negali eiti
pareigų (nebuvo numatyta).
Atitiktis Vyriausybės programai: įgyvendina Vyriausybės programos 72.2 papunktį:
Kultūros rėmimo fondo (KRF) finansavimo modelio atnaujinimas įgyvendinant Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo 2020 m. lapkričio 3 d. nutarimą Nr. KT187-N15/2020 „Dėl
Lietuvos Respublikos įstatymų, kuriais reguliuojamas tam tikrų programų, fondų arba institucijų
finansavimas, nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Stiprinsime KRF lėšomis
finansuojamų kultūros ir meno projektų tęstinumą ir sklaidą Lietuvos regionuose ir užsienyje,
ypatingą dėmesį skirdami kultūros ir meno projektų stebėsenai ir analizei.
Nauda: Užtikrinama tolesnė LKT veikla, sustiprinamas nevyriausybinių organizacijų atstovavimas.
Derinimas:
 Projektai suderinti su Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo
ministerija.
 Projektai apsvarstyti Tarpinstituciniame pasitarime 2021-07-27.
 Teikiami projektai patikslinti atsižvelgiant į Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės
išvadoje Nr. NV-1732 pateiktas pastabas ir suderinti darbo tvarka.
Dalykinio vertinimo išvada: Siūloma svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.

Socialinės politikos grupės patarėja
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