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Rengėjas: Kultūros ministerija.
Tikslas: užtikrinti, kad skiriant meno kūrėjui kūrybinės prastovos išmoką, būtų vertinamos
visos jo gaunamos pajamos.
Esama situacija:
 Meno kūrėjams, patiriantiems kūrybines prastovas, gali būti skiriama 1 MMA dydžio kūrybinės
prastovos išmoka (2021 m. – 642 Eur; nuo 2022-01-01 – 730 Eur), jeigu asmuo laikinai neturi
sąlygų vykdyti meno kūrybos ir (ar) jos rezultatų sklaidos ir jo pajamų (įskaitomos pajamos iš
kūrybinės, individualios ar su darbo santykiais susijusios veiklos, įskaitant socialinio draudimo
išmokas, iš Garantinio fondo mokamas išmokas, išmokas savarankiškai dirbančiam asmeniui ir
darbo paieškos išmokas, stipendijas), gautų per paskutinius 3 mėn. iki kūrybinės prastovos
atsiradimo, suma nesudaro 6 MMA dydžio sumos (2021 m. – 3852 Eur; 2022 m. – 4380 Eur).
 Šiuo metu meno kūrėjo statusą turi 6354 asmenys, iš jų aktyvūs – 3965 menininkai.
 Meno kūrėjų socialinės apsaugos programai 2020 m. skirta 2,442 mln. Eur (iš jų apie 1,7 mln.
Eur panaudota meno kūrėjų socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokoms ir 737,2 tūkst.
Eur – išmokoms už kūrybines prastovas; jos skirtos 457 meno kūrėjams). 2021 m. numatyta
2,925 mln. Eur, 2022 m. – 1,975 mln. Eur.
 Vyriausybės 2021-09-22 posėdžio protokoliniu pavedimu Kultūros ministerijai kartu su
Finansų ministerija buvo pavesta patobulinti Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos
nuostatas, siekiant užtikrinti išsamų meno kūrėjų gaunamų pajamų vertinimą, įmokų ir išmokų
pagrįstumą ir valstybės paramos priemonių suderinamumą.
Esmė: Siūloma, kad skiriant meno kūrėjui kūrybinės prastovos išmoką būtų vertinamos visos jo
gautos pajamos, t.y. pajamos, gautos pagal individualiai sudarytas autorines ar atlikėjų
intelektinių paslaugų sutartis, autorių ir atlikėjų teisių kolektyvinio administravimo asociacijų
suteiktas licencijas, iš individualios veiklos gautos pajamos, su darbo santykiais ar jų esmę
atitinkančiais santykiais susijusios pajamos bei kitos pajamos (pvz., pajamos už parduotą turtą,
paveldėjimą ir pan.) gautos per paskutinius 3 mėn. iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio.
Taip pat patikslinama, kad nebevertinamos pagal Užimtumo įstatymą prastovų metu mokėtos
išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui ir darbo paieškos išmokos, nes jos buvo mokamos tik
iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.
Atitiktis Vyriausybės programai: nesusiję su Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimu.
Derinimas: Suderinta su Teisingumo ir Finansų ministerijomis. Projektas svarstytas 2021-12-21
tarpinstituciniame pasitarime.
Dalykinio vertinimo išvada: Siūlome svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje. Kultūros
ministerija iki pasirašymo patikslins projektą pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės
išvadoje Nr. NV-3226 pateiktas redakcines pastabas (suderinta).
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