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NPP viešųjų aptarimų pastabos ir pasiūlymai
pateikti d÷l horizontalaus prioriteto “Kultūra”
Prioritetas

Pateikta
pastabų

"Kultūra"

Atsižvelgta/Iš
dalies
atsižvelgta

Neatsižvelgta

10

9

1

22

19

3

4

2

2

„Ekonominiam augimui
palanki aplinka“

2

1

1

"Veikli ir solidari
visuomen÷"

1

1

-

39

32

7

„Visuomen÷s ugdymas,
mokslas ir kultūra“
„Į aukštą prid÷tinę vertę
orientuota, integrali
ekonomika“

Iš viso:

Pateiktų pastabų apibendrinimas


Pastabos d÷l/susijusios su:
o Bendros pastabos d÷l horizontalaus prioriteto statuso, kultūros
srities integravimo, sąsajų su strateginiais dokumentais kultūros
sektoriuje, tame tarpe LT 2030;
o tikslo aprašymo papildymu, patikslinimu;
o tikslo, uždavinio, veiklų grupių formuluočių papildymu,
apr÷ptimi;
o priemonių grupių apr÷pties;
o naujų rodiklių įtraukimu.

Į daugumą pastabų ir siūlymų atsižvelgta rengiant NPP horizontalaus
prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinį veiklos planą.

Pastabų ir pasiūlymų vertinimas


Neatsižvelgta, jei:
◦ Siūlymas dubliuoja jau esamą uždavinį, priemonę: esm÷ nekinta,
tik formuluojama kitaip;
◦ Papildymas neatitinka tikslo, uždavinio logikos;
◦ Siūlomos veiklos, priemon÷s susijusios su kultūros sektoriaus
valdymu, politikos formavimu ir pan.
◦ Siūlomas rodiklis:
 žemesnio lygmens – produkto, šiuo atveju svarstomas įtraukimas į TVP;
 šiuo metu nevykdoma steb÷sena arba n÷ra aišku kaip gal÷tų būti vykdoma
steb÷sena;
 jis yra kito – aukštesnio lygmens rodiklio sudedamoji dalis;
 neaiški stebimo pokyčio nauda ir apr÷ptis.

Pastabų ir pasiūlymų vertinimas


Kultūros įstaigų infrastuktūra:
o Optimizuojat ir modernizuojant kultūros įstaigas, siūloma įtraukti visų tipų
bibliotekas (Lietuvos bibliotekininkų draugija)
o „Stiprinti MTEP ir meno kūr÷jų infrastruktūrą ir žmogiškąjį kapitalą“. (Lietuvos
meno kūr÷jų asociacija)
o D÷l Lietuvos kultūros sektoriaus infrastruktūros apgail÷tinos būkl÷s. (Grup÷
kultūros sektoriaus atstovų)




D÷l kūrybingumo sąvokos per siauro traktavimo („Kūrybin÷s
partneryst÷s“ Ugdymo pl÷tot÷s centras)
Kultūrin÷s kūrybin÷s industrijos (KKI):
o Mokslo, meno ir verslo bendradarbiavimas (Lietuvos meno kūr÷jų asociacija) –
būtina prielaida kultūrinių kūrybinių industrijų (KKI) pl÷trai.
o Papildyti priemon÷mis, kurios apimtų visą „vert÷s grandinę“ būtiną KKI pl÷trai
(Grup÷ kultūros sektoriaus atstovų).

Tarpinstitucinis veiklos planas „Kultūra“
(TVP):




◦
◦
◦
◦


Rengiamas atsižvelgiant į LRV protokolinį sprendimą. TVP turi
apimti priemones/veiklas, kurios užtikrintų NPP prioriteto
„Kultūra“ įgyvendinimą.
Kam reikalingas TVP:
Konsoliduoto, sisteminio požiūrio į kultūros sektoriaus pl÷trą
įgyvendinimo instrumentas;
tarpinstitucinio bendradarbiavimo užtikrinimas siekiat vieno tikslo;
orientuojamasi į gerąją praktiką;
reikiamų asignavimų iš įvairių šaltinių užtikrinimas visam (7 metų)
laikotarpiui;
užtikrinamas „kietų“ ir „minkštų“ investicijų balansas geresnei
paslaugai teikti ir platesniam vartotojų ratui pasiekti;
TVP koordinatorius - Kultūros ministerija.

Galimos TVP problemos







TVP rengiamas, paraleliai vykstant NPP tobulinimui, taigi: neaiški
galutin÷ NPP struktūra, finansavimo atskiriems vertikaliems
prioritetams proporcijos, asignavimų valdytojai.
Ministerijų vangus dalyvavimas siūlant TVP priemones
Neapibr÷žtas TVP santykis su ES struktūrin÷s paramos veiksmų
programomis.
Sud÷tinga atriboti regioninę ir nacionalinę dimensiją kultūros
srityje.
Vis dar lieka neaiškus koordinatoriaus vaidmuo.
◦ Įtakos koncentracija ?
◦ Asignavimų koncentracija ?
◦ Interesų koncentracija ?
TVP „kultūra“ asignavimų poreikis apie 1 milijardą litų.
Kultūros priemon÷s „Regionų pl÷tros“ TVP – 900 mln. Lt
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