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Pastabos ir pasiūlymai

Argumentai, kodėl neatsižvelgta į institucijų pastabas ir
pasiūlymus

Įvertinę Projekto, patikslinto pagal Vyriausybės kanceliarijos
Teisės grupės 2022 m. balandžio 15 d. išvadoje Nr. NV-1028
pateiktas pastabas ir pasiūlymus, atitiktį įstatymams ir teisės
technikos reikalavimams, siūlome pakartotinai įvertinti, ar
Projekto 1 straipsnyje nauja redakcija dėstomo Dainų švenčių
tradicijos įstatymo II ir III skyriuose turėtų likti visa siūloma
apimtimi nuostatos dėl nurodytų institucijų kompetencijos
(funkcijos). Įgyvendinant Viešojo administravimo įstatyme
nustatytą subsidiarumo principą, reiškiantį, kad viešojo
administravimo subjektų sprendimai turi būti priimami ir
įgyvendinami žemiausiu efektyvumą galinčiu užtikrinti viešojo
administravimo sistemos lygmeniu, manome, kad ši
kompetencija galėtų būti nustatyta poįstatyminiuose teisės
aktuose (nuostatuose, įstatuose ar kituose nurodytų institucijų
veiklą reguliuojančiuose teisės aktuose).
1. Papildyti 6 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir 7 straipsnio 1 dalies
3 punktą po žodžių „kolektyvų skatinimo tvarką“ įrašyti žodžius
„bendradarbiaujant su savivaldybėmis, siekia išlaikyti
aukščiausio meninio lygio mėgėjų meno kolektyvų vadovus“.

Neatsižvelgta. Kadangi dainų švenčių procesas palaikymo,
organizavimo ir veikimo prasmėmis yra daugiasluoksnis ir jame
dalyvauja daug ir valstybės, ir savivaldybės institucijų, todėl manome,
kad būtinas įstatymo lygmens reglamentavimas, kas užtikrintų dainų
švenčių tradicijos tęstinumą ir nuolatinį pasirengimo dainų šventėms
procesą. Atkreiptinas dėmesys, kad pagrindžiant įstatymo keitimo
būtinybę, kaip viena iš esminių priežasčių, kodėl nėra tvaraus ir
sistemingo rezultato, o dainų švenčių tradicijos tęstinumas
neužtikrinamas, buvo įvardinta neaiškiai atidalintos funkcijos ir
atsakomybės.

1. Siūloma koreguoti 2 straipsnyje sąvokos „meno kolektyvas“
apibrėžimą, įtraukiant etninės kultūros kolektyvus, arba folkloro
ansamblius, atsisakant scenos meno, dainų ir šokių švenčių
akcentavimo:
„8. Meno kolektyvas – etninės kultūros, mėgėjų ar
profesionaliojo scenos meno kolektyvas, dalyvaujantis dainų ir
šokių švenčių tradiciją palaikančiose veiklose.“
Arba:

Neatsižvelgta. Kultūros centro ar kitos įstaigos darbuotojams pagal
darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus privalo būti mokamas
atlyginimas. Jeigu jų paslaugos perkamos, vykdomi viešieji pirkimai ir
meno kolektyvų vadovai atlieka savo funkcijas sutartinių santykių
pagrindu. Šios lėšos yra numatomos kiekvieno kultūros centro ar kitos
įstaigos biudžete. Savanoriška veikla – neapmokama. Siūlomas
papildomas reguliavimas, numatantis, jog atitinkamos ministerijos
neapibrėžtais būdais siekia išlaikyti meno kolektyvų vadovus,
manytume, yra perteklinis.
Neatsižvelgta. Manytina, kad apibrėžtis apima ir etninės kultūros
kolektyvus bei folkloro ansamblius ir šio įstatymo kontekste yra
susijusi kolektyvais, dalyvaujančiais dainų švenčių tradiciją
palaikančiose veiklose. Formuluojat sąvokos apibrėžtį, remtasi ir
Profesionaliojo scenos meno sąvokos apibrėžtimi, pateikta LR
Profesionaliojo scenos meno įstatyme:
Profesionalusis scenos menas – autoriaus (autorių) ir (ar) atlikėjo
(atlikėjų) aukšto meistriškumo ir meninio lygio scenos meno kūryba
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„8. Meno kolektyvas – folkloro ansamblis, mėgėjų ar
profesionaliojo scenos meno kolektyvas, dalyvaujantis dainų ir
šokių švenčių tradiciją palaikančiose veiklose.“

2. Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo projekte sąvoka „meno
kolektyvas“ naudojama tik 2 straipsnyje apibrėžiant sąvoką
„Regioninė dainų šventė“, 8 straipsnyje – Užsienio reikalų
ministerijos funkcijas, 10 straipsnyje – savivaldybių funkcijas,
11 straipsnyje – aukštųjų mokyklų funkcijas, o 16 straipsnyje –
dainų švenčių dalyvius. Kituose straipsniuose naudojamas tik
terminas „mėgėjų meno kolektyvas“ (kurio sąvoka įstatymu
lieka neapibrėžta) – 6 straipsnyje apibrėžiant Kultūros
ministerijos ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro funkcijas, o
7 straipsnyje – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei jos
įgaliotos institucijos funkcijas. Siūlome suvienodinti ir visur
naudoti tik sąvoką „meno kolektyvas“.
3. Taip pat siūlome keisti 17 straipsnio „Kategorijų suteikimas
mėgėjų meno kolektyvams“ pavadinimą ir atitinkamai turinį –
vietoj „mėgėjų meno kolektyvų“ įrašant „etninės kultūros ir
mėgėjų meno kolektyvus“, arba „folkloro ansamblius ir mėgėjų
meno kolektyvus“.
4. Siūlome tobulinti 2 straipsnyje sąvokos „Regioninė dainų
šventė“ apibrėžimą, kuriame, skirtingai negu sąvokų „Lietuvos
dainų šventė“ ir „Lietuvos moksleivių dainų šventė“
apibrėžimuose, nebelieka termino „etninė kultūra“ ir nurodomas
vien tęstinių prioritetinių mėgėjų meno renginių sąrašas. Taryba
ne kartą siūlė atskirti mėgėjų meno ir etninės kultūros
prioritetinius renginius, kadangi jie pasižymi skirtingu pobūdžiu,
ir sudaryti atskirus šių dviejų sričių sąrašus, taip pat siūlė
Lietuvos kultūros tarybai šalia programos „Tęstiniai mėgėjų
meno renginiai“ išskirti naują programą „Tęstiniai etninės
kultūros renginiai“. Todėl aptariamą sąvoką siūlome apibrėžti
taip:
„10. Regioninė dainų šventė – dainų šventė, organizuojama
Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir kelių savivaldybių,
išryškinanti bei stiprinanti regiono ar vietovės tapatybę, kurioje

(sukurti, viešai atlikti ir (ar) įvairiomis viešinimo priemonėmis
skleidžiami kūriniai), teigiamai įvertinta profesionaliojo scenos meno
vertintojų.
Mėgėjų menas apibrėžtas LR Kultūros centrų įstatyme - viešai
atliekamas repertuaras, kurio atlikėjai ar atlikėjų kolektyvas
(kolektyvai) yra mėgėjai, negaunantys pajamų iš šios veiklos.
Neatsižvelgta. Mėgėjų meno kolektyvo sąvoka apibrėžta LR Kultūros
centrų įstatyme. Sąvokos yra skirtingos ir negali būti suvienodintos.

Neatsižvelgta. Sąvoka, apibrėžta LR Kultūros centrų įstatyme:
,,mėgėjų meno kolektyvas – asmenų grupė, laisvalaikiu užsiimanti
menine saviraiška, turinti savo repertuarą ir galinti jį pristatyti
žiūrovams” apima ir folkloro ansamblius.
Iš dalies atsižvelgta. Apibrėžtis patikslinta pagal Teisingumo
ministerijos pateiktą pastabą.
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dalyvauja regiono savivaldybių meno kolektyvai, o šventė yra
įtraukta į Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių etninės
kultūros ir mėgėjų meno renginių sąrašą sąrašus ar Lietuvos
nacionalinio kultūros centro veiklos einamųjų metų planą.“
5. Siūlome papildyti 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas Kultūros
ministerijos funkcijas:
„4) „kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rengia ir
tvirtina folkloro ansamblių ir mėgėjų meno kolektyvų skatinimo
tvarką, įtvirtinant joje atlygį kolektyvų vadovams, kolektyvų
premijavimą, pagerbimą ir kitas skatinimo priemones;“.

4.

Lietuvos nacionalinis
kultūros centras 2022-0127 raštas Nr. R1-20

Siūlome pakoreguoti ir papildyti 20 straipsnio 2 dalį:
„2. Reikiamos lėšos folkloro ansamblių ir mėgėjų meno
kolektyvų skatinimo tvarkos įgyvendinimui ir pasiruošimo dainų
švenčių šventėms organizavimui numatomos dainų ir šokių
švenčių tradicijos išsaugojimą užtikrinančių institucijų
asignavimuose.“.
1. 2 straipsnis, 10 punktas.
Šį punktą siūloma formuluoti taip:
Regioninė dainų šventė – dainų šventė, organizuojama Lietuvos
nacionalinio kultūros centro, Nacionalinės M. K. Čiurlionio
menų mokyklos, vienos ar kelių savivaldybių, išryškinanti bei
stiprinanti regiono ar vietovės tapatybę, kurioje dalyvauja
regiono savivaldybių meno kolektyvai.

Neatsižvelgta. Žr. argumentus dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos
pastabos (2 punktas).

Neatsižvelgta. Nuostatos dėl lėšų skyrimo mėgėjų meno kolektyvų
skatinimui bus įteisintos Kultūros ministerijos ir Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos tvirtinamoje mėgėjų meno kolektyvų skatinimo
tvarkoje; o pasiruošimo dainų šventėms lėšos numatomos įstatymo
projekto 20 str.
Iš dalies atsižvelgta. Apibrėžtis patikslinta pagal Teisingumo
ministerijos pateiktą pastabą.

2. Siūloma 6 straipsnio 2 punktą, reglamentuojantį LNKC
funkcijas, papildyti papunkčiu:
„likus metams iki Lietuvos dainų šventės, ne vėliau, kaip iki tų
metų gegužės 1 d. teikia Kultūros ministerijai tvirtinti
preliminarią šventės išlaidų sąmatą“,
straipsnio 1 punktą, reglamentuojantį Kultūros ministerijos
funkcijas, papildyti papunkčiu:
„likus metams iki Lietuvos dainų šventės, bet ne vėliau, kaip iki
tų metų liepos 1 d. tvirtina preliminarią šventės išlaidų sąmatą“.

Neatsižvelgta. Tai poįstatyminių teisės aktų nuostatos, kurios bus
įtvirtintos Dainų švenčių tradicijos tęstinumo užtikrinimo veiksmų
plane.

3. Siūloma 7 straipsnio 1 punktą papildyti atitinkamais
papunkčiais:
„formuoja Dainų ir šokių švenčių tradicijos išsaugojimo politiką

Neatsižvelgta. Vadovaujantis ministrams pavedamų valdymo sričių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d.
nutarimu Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“, 1.5.2
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švietimo sistemoje ir vykdo jos įgyvendinimo kontrolę“
(analogiškai, kaip 6 straipsnio 1 punkto 1 papunktis);

papunkčiu kultūros paveldas, etninė kultūra, mėgėjų meninė veikla
priskirti kultūros ministro kompetencijai.

„likus metams iki Lietuvos moksleivių dainų šventės, bet ne
vėliau, kaip iki tų metų liepos 1 d. tvirtina preliminarią šventės
išlaidų sąmatą“ (kaip mūsų teikiamas 6 straipsnio 1 punkto
papildymas).

Neatsižvelgta. Tai poįstatyminių teisės aktų nuostatos, kurios bus
įtvirtintos Dainų švenčių tradicijos tęstinumo užtikrinimo veiksmų
plane.

4. Siūloma 7 straipsnio 2 punktą papildyti papunkčiais:
„įgyvendina Dainų ir šokių švenčių tradicijos išsaugojimo
politiką švietimo sistemoje“ (analogiškai, kaip 6 straipsnio 2
punkto 1 papunktis);
„puoselėja Dainų ir šokių švenčių tradiciją švietimo sistemoje,
skatina jos plėtrą, pažinimą ir vykdo sklaidą“ (analogiškai, kaip
6 straipsnio 2 punkto 2 papunktis);
„likus metams iki Lietuvos moksleivių dainų šventės, bet ne
vėliau, kaip iki tų metų liepos 1 d. tvirtina preliminarią šventės
išlaidų sąmatą“ (kaip mūsų teikiamas 6 straipsnio 2 punkto
papildymas)
6. 8 straipsnis, 3 punktas.
Punkto formuluotė „Sveikatos apsaugos ministerija koordinuoja
būtinosios pagalbos teikimą dainų švenčių metu jos dalyviams ir
žiūrovams“ nepakankamai konkrečiai nurodo, kas atsako už
būtinos pagalbos teikimą švenčių dalyviams ir žiūrovams ir šią
pagalbą įgyvendina, t. y., ką Sveikatos apsaugos ministerija
koordinuoja. Be to įstatymo projekte lieka neįvardyta ir tai,
kurios institucijos asignavimuose turi būti numatomos lėšos šiai
funkcijai įgyvendinti.
Siūlome punktą išdėstyti taip:
„Sveikatos apsaugos ministerija užtikrina (arba – organizuoja)
medicinos pagalbą dainų šventės metu jos dalyviams ir
žiūrovams“

Neatsižvelgta, remiantis 7 str. 1 punktu.

Neatsižvelgta. Remiantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2020-08-26
raštu Nr. 10-6130, GMP paslaugų teikimas Lietuvoje yra
decentralizuotas, t. y. GMP įstaigų steigėjos yra savivaldybės, o ne
Sveikatos apsaugos ministerija. Pažymime, kad Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje reglamentuojama, kad viena iš
savarankiškųjų (Konstitucijos ir įstatymų numatytų (priskirtų))
savivaldybių funkcijų yra sveikatinimo priemonių planavimas ir
įgyvendinimas bei parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai,
taip pat pirminės asmens sveikatos priežiūros organizavimas. Lietuvos
Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje yra
reglamentuojama, kad savivaldybių vykdomosios institucijos
organizuoja pirminę asmens sveikatos priežiūrą. Būtinosios pagalbos
paslaugas šventės dalyviams ir svečiams jų apgyvendinimo vietose gali
būti užtikrinamos įprastine tvarka, t.y. kai jas teikia budinčios ir
paslaugas visiems teikiančios GMP brigados ir poreikio papildomai
užtikrinti šių paslaugų teikimo apgyvendinimo vietose nėra.
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5.

Šiaulių raj. savivaldybė
2022-01-31 raštas Nr. S358 (3.12 E)

1. Patikslinti 2 straipsnio 10 dalį: „Regioninė dainų šventė –
dainų šventė, organizuojama Lietuvos nacionalinio kultūros
centro ir kelių savivaldybių, išryškinanti bei stiprinanti regiono
ar vietovės tapatybę, kurioje dalyvauja regiono savivaldybių
meno kolektyvai, o šventė yra įtraukta į Lietuvoje rengiamų
tęstinių prioritetinių mėgėjų meno renginių sąrašą ar Lietuvos
nacionalinio kultūros centro veiklos einamųjų metų planą,
finansuojama valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšomis.

Iš dalies atsižvelgta. Sąvoka patikslinta pagal Teisingumo ministerijos
pateiktą pasiūlymą.

2. Papildyti 6 straipsnio 1 dalį punktu „bendradarbiauja su
savivaldybėmis, išlaikant aukščiausio meninio lygio mėgėjų
meno kolektyvų vadovus“ ir šio straipsnio 2 dalį punktu
„sutarčių pagrindu su savivaldybėmis kasmet suplanuoja
aukščiausio meninio lygio mėgėjų meno kolektyvų vadovų
skatinimo / dalinio išlaikymo priemones, jas finansuoja“

Neatsižvelgta. Žr. argumentus dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos
pastabos (2 punktas).

4. 16 straipsnio „Dainų švenčių dalyviai“ 4 dalyje nurodoma
„Už dainų švenčių techninį ir materialinį aprūpinimą atsakingos
institucijos užtikrina dainų švenčių dalyvių maitinimą, siekdami
organizuoti procesą taip, kad maitinimo paslaugos būtų
suteikiamos dainų švenčių dalyvių apgyvendinimo vietose“,
tačiau įstatymo projekte nėra įvardinta, kokia institucija
konkrečiai yra atsakinga už dalyvių maitinimo organizavimą.

Neatsižvelgta. Įstatyme nurodytos dainų švenčių techninį ir materialinį
aprūpinimą organizuojančios ir koordinuojančios institucijos.

5. Įstatymo V skyrius. Dėl valstybės įsipareigojimų
savivaldybėms. Jei Dainų šventė yra valstybinis užsakymas, tai
ne tik apžiūros ar Dainų šventės dalyvių išlaikymas, kostiumų
įsigijimo finansavimas turi būti aktualus valstybei, o ir mėgėjų
meno kolektyvų finansavimas (valstybė per LNKC gali su
savivaldybėmis sudaryti sutartis ir prisidėti prie kolektyvų
vadovų išlaikymo).

Neatsižvelgta. Žr. argumentus dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos
pastabos (2 punktas).

6. Savivaldybių kultūros centrų funkcijos, atsakomybės ir pan.
taip pat turėtų būti apibrėžtos įstatyme, nes kultūros centrų
kolektyvai tiesiogiai yra švenčių dalyviai, kultūros centrai turi
sudaryti sąlygas kolektyvams gyvuoti, tobulėti, kultūros centrai
turi kolektyvus motyvuoti ir saugoti, kad išliktų. Norint tai
užtikrinti, būtina reglamentuoti.

Neatsižvelgta. Tai reglamentuoja Kultūros centrų įstatymas.
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7.

Asociacija Kultūros
savivaldos kolegija 202201-26 raštas Nr. RS-1

Siūloma 6 straipsnio 1 dalies 4 punktą „kartu su Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija rengia ir tvirtina mėgėjų meno
kolektyvų skatinimo tvarką;“ papildyti „Skatina partnerystę su
savivaldybėmis, išlaikant aukščiausio meninio lygio mėgėjų
meno kolektyvų vadovus“ ir šio straipsnio 2 dalies 12 punktą
„užtikrina kultūros ministro ir švietimo, mokslo ir sporto
ministro patvirtintos mėgėjų meno kolektyvų skatinimo tvarkos
įgyvendinimą;“ papildyti „sutarčių pagrindu su savivaldybėmis
kasmet suplanuoja aukščiausio meninio lygio mėgėjų meno
kolektyvų vadovų skatinimo/dalinio išlaikymo priemones, jas
finansuoja“ (tokia praktika taikoma Estijoje, Latvijoje)

Neatsižvelgta. Žr. argumentus dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos
pastabos (2 punktas).

