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PROJEKTO IŠTAKOS

1998 m. Europos Tarybos ekspertų rekomendacijos
steigti Kultūros ir meno tarybą, taip reikšmingai
patobulinant kultūros politikos planavimą ir įgyvendinimą

2009 m. Valstybės kontrolė rekomendavo Vyriausybei
pertvarkyti kultūros rėmimo modelį, kultūros projektų
finansavimo funkciją perduodant atskiram subjektui

2010 m. Seimas Kultūros politikos kaitos gairėse viena iš
kaitos krypčių numatė reformuoti ir demokratizuoti
kultūros valdymą, plėtojant kultūros savireguliaciją –
atskirti politikos formavimą ir įgyvendinimą



PROJEKTO TIKSLAI

Atskirti kultūros politikos formavimą
ir įgyvendinimą

Realizuoti politikų nesikišimo
į kultūrą ir meną („rankos atstumo“) principą

Projektų finansavimo funkciją perduoti
atskiram viešojo administravimo subjektui



ĮSTAIGOS STATUSAS

Menų taryba - valstybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant
valstybės politiką kultūros ministrui pavestose valdymo
srityse ir pagal kompetenciją ją įgyvendinanti

Savarankiška įstaiga kompetentingai dalyvaus kultūros
srities teisėkūroje, efektyviai priims finansavimo sprendimus
ir kontroliuos jų įgyvendinimą, atliks ekspertinį monitoringą.

Ministras nustatys prioritetus ir perduos asignavimus, bet
nebus susijęs su lėšų konkretiems gavėjams skyrimu



ĮSTAIGOS ATSKAITOMYBĖ

Menų taryba – įstaiga prie Kultūros ministerijos, jos vadovas
pavaldus ministrui.
Ministras tvirtina metinį veiklos planą, nustato prioritetus

Įstaigos vadovas kartą per metus pristato įstaigos veiklos
ataskaitą Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete

Įstaiga ne rečiau kaip vieną kartą per metus skelbia veiklos
ataskaitą interneto svetainėje, pagal galimybes ir
žiniasklaidoje



ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI

Teikti finansinę paramą kultūrai ir menams,
administruojant biudžeto lėšas (įskaitant ES) ir kitas (Norvegijos 
fondų) lėšas

Vykdyti kultūros sektoriaus stebėseną, 
atskleidžiant aktualiausias  problemas,
ir teikti siūlymus dėl reglamentavimo tobulinimo

Dalyvauti įgyvendinant kultūros programas ir kitas iniciatyvas

Atlikti eksperto kultūros ir meno klausimais funkcijas



ĮSTAIGOS FUNKCIJOS

Finansuoja programas ir projektus,
skiria stipendijas,
išmoka premijas (LRV, nacionalinės, KM),
administruoja Kultūros rėmimo fondą

Inicijuoja ir finansuoja tyrimus ir analizes

Vertina finansuotų projektų rezultatus

Teikia ministrui ekspertinę nuomonę (prireikus) bei siūlymus
(savo iniciatyva)

Konsultuoja projektų vykdytojus, organizuoja mokymus



ĮSTAIGOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

Įstaigos direktorius (vienasmenis vadovas)

Kultūros ir meno taryba (kolegialus valdymo
organas)

Ekspertų komisijos (sudaromos prie įstaigos,
pirminis vertintojas)

Administracija (įstaigos darbuotojai)



TARYBA
Ekspertas ir konsultantas kultūros ir meno klausimais
Lėšų valdytojas, priimantis sprendimus dėl jų skyrimo

Sudėtį 3 metams tvirtina Vyriausybė. Po kiekvienos kadencijos
atnaujinama ne mažiau kaip trečdalis narių

10 narių deleguoja:
3 - Lietuvos meno kūrėjų asociacija
3 - kultūros ministras (1 - kultūros atstovas iš regionų)
1- Finansų ministerija
1- Švietimo ir mokslo ministerija
1- Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas
1- Lietuvos mokslo taryba

Tarybos pirmininkas – įstaigos direktorius



TARYBOS NARIAI

Nepriekaištingos reputacijos
Aktyviai veikiantys kultūros ir meno srityje
Turintys projektų rengimo, renginių organizavimo,
tarptautinio bendradarbiavimo, ekspertinio darbo patirties

Tinkamumo kriterijai: išsilavinimas, intelektas, asmeninės ir
moralinės savybės, dalykinė reputacija

Tarybos narys atšaukiamas, jeigu jis:
atsisako eiti pareigas;
pripažintas kaltu dėl nusikaltimo padarymo;
nevykdo savo pareigų;
miršta.



TARYBOS NARIŲ ATRANKA

Institucijos ir organizacijos - savo nustatyta tvarka

Kultūros ministras ir Lietuvos meno kūrėjų asociacija savo
kandidatus atrenka bendrai rengiamo viešo konkurso tvarka

Kandidatus siūlo fiziniai ir juridiniai asmenys, veikiantys kultūros ir
meno srityje (fiziniai asmenys gali kelti savo kandidatūras).

Atrankos grupė pasiūlo 20 asmenų, iš kurių kultūros ministras ir
asociacija atrenka savo deleguojamus kandidatus

Atrankos grupė dirba neatlygintinai. Visuomenei sudaroma
galimybė pareikšti nuomonę dėl planuojamos Tarybos sudėties



EKSPERTŲ KOMISIJOS

Vertina paraiškas ir rekomenduoja Tarybai remti projektus

Konkrečius asmenis atrenka Taryba, nustatanti atrankos
kriterijus

Viešo konkurso metu fiziniai ir juridiniai asmenys siūlo
įstaigai atitinkamos srities ekspertus

Narių paslaugos perkamos, įstaiga su ekspertu sudaro
atlygintinų paslaugų sutartį. Apmokama pagal vertinamų
paraiškų skaičių



ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJA

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai,
15-20 žmonių kolektyvas

Tarybos ir ekspertų komisijų aptarnavimas, darbo
organizavimas
Tarybos sprendimų įgyvendinimas
Pareiškėjų konsultavimas
Informacijos apie lėšų naudojimą kaupimas ir
analizė



ĮSTAIGOS DIREKTORIUS

Valstybės tarnautojas, į pareigas skiriamas kultūros
ministro, konkurso tvarka, 4 metams

atsako už įstaigos tikslų ir prioritetų įgyvendinimą
organizuoja kasdienį įstaigos darbą
vadovauja Tarybos darbui



LĖŠŲ ŠALTINIAI

Valstybės biudžetas:
įstaigos išlaikymas
lėšos projektams finansuoti

Finansinės paramos šaltiniai:
Kultūros rėmimo fondas
Europos Sąjungos parama
Norvegijos fondų ir kitos lėšos



KULTŪROS RĖMIMO FONDO VALDYMO KEITIMAS

Įstaiga administruos fondo lėšas, keičiamo KRF
įstatymo ir įstaigos nuostatų numatyta tvarka

Bus atsisakyta remiamų kultūros veiklos sričių įvardijimo
įstatyme, kadangi įstaiga finansuos visus biudžeto
lėšomis remiamus projektus

Fondo tarybos bei Kultūros ministerijos atliekamas
funkcijas perduodamos įstaigai. Prie Fondo tarybos
veikiančias ekspertų komisijas pakeis analogiškos
komisijos prie įstaigos



STEIGIMAS

Įstaiga steigiama nuo 2012 m. sausio 1 d.

Priimamas direktorius, registruojami nuostatai, darbuotojų
paieška

Įstatymas įsigalioja ir įstaiga finansavimo konkursus
ruošia nuo 2012 m. liepos 1 d.


