Kultūros ministro 2016–2018 m. inicijuoti įstatymų projektai ir esminės nuostatos
Eil.
Įstatymo projektas
Esminės nuostatos
Nr.
1
LIETUVOS
RESPUBLIKOS
KINO Naujos redakcijos Kino įstatymu nustatytas
ĮSTATYMO NR. IX-752 PAKEITIMO kino sektoriaus specifiką bei pasikeitusią
ĮSTATYMO PROJEKTAS
aplinką ir turinį atitinkantis valdymo ir
finansavimo modelis bei sudarytos geresnės
sąlygos užtikrinti Lietuvos kino plėtrą ir
tarptautinį
konkurencingumą.
Naujos
redakcijos Kino įstatyme įtvirtintos specifinės
nuostatos, susijusios su kino politikos
formavimu
ir
įgyvendinimu,
kino
finansavimu, sklaida, paveldo išsaugojimu ir
teisėta prieiga.
Seimas Kino įstatymą priėmė 2017-12-12.
2
LIETUVOS RESPUBLIKOS MENO KŪRĖJO Įstatymo projektu ir jo lydimaisiais įstatymų
IR MENO KŪRĖJŲ ORGANIZACIJŲ projektais sumažinta Vyriausybės teisėkūros
STATUSO ĮSTATYMO NR. I-1494 11, 12 IR apimtis ir su tuo susijusi administracinė našta
13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO Atsižvelgiant
į
Ekonominio
PROJEKTAS
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
(EBPO) kritiką dėl pernelyg didelio
Vyriausybės priimamų nutarimų skaičiaus,
teisėkūros nestabilumo, buvo atlikti techninio
pobūdžio pakeitimai ir nustatyta, kad parama
meno kūrėjams teikiama iš LR kultūros
ministerijai
skirtų valstybės biudžeto
asignavimų ne Vyriausybės, o kultūros
ministro nustatyta tvarka, suderinta su
socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos
apsaugos ministrais.
Projektas atsiimtas, laukiama audito
išvadų.
3
LIETUVOS
RESPUBLIKOS
AUTORIŲ Įstatymo projektas parengtas įgyvendinant
TEISIŲ
IR
GRETUTINIŲ
TEISIŲ Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2015
ĮSTATYMO NR. VIII-1185 15 STRAIPSNIO m. gegužės 13 d. sprendimą Byloje C–
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS
516/13, kuriame Teisingumo Teismas
išaiškino konkrečias direktyvos 2001/29/EB
nuostatas, kurios nustato autoriams išimtinę
teisę leisti arba uždrausti bet kokį viešą jų
kūrinių originalo ar jo kopijų platinimą
parduodant ar kitais būdais.
Seimas projektą priėmė 2017 06 29
įstatymu Nr. XIII-552.
4
LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS Įstatymu (priimtas 2018-01-12) nuo 2019 m.
INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 17, lapkričio 1 d. numatyta įsteigti vieningą
19, 22, 24, 49, 50 IR 52 STRAIPSNIŲ Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS
informacinę sistemą, kurioje bus renkami,
kaupiami, stebimi, analizuojami ir nemokamai
visuomenei skelbiami duomenys apie Lietuvos
Respublikoje visuomenės informavimo veiklą
vykdančius viešosios informacijos rengėjus ir
skleidėjus. Taip pat įtvirtinti papildomi
skaidrumo reikalavimai, pagal kuriuos viešai
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LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS
RĖMIMO FONDO ĮSTATYMO NR. X-1260
1, 2 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMO PROJEKTAS

6

LIETUVOS RESPUBLIKOS MECENAVIMO
ĮSTATYMO PROJEKTAS

7

LIETUVOS RESPUBLIKOS DOKUMENTŲ
IR ARCHYVŲ ĮSTATYMO NR. I-1115 2, 10,
11, 12 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMO PROJEKTAS

8

ĮSTATYMO DĖL EUROPOS TARYBOS
KONVENCIJOS DĖL BENDROS KINO
FILMŲ
GAMYBOS
(PATAISYTOS)
RATIFIKAVIMO PROJEKTAS

turi būti skelbiami visi viešosios informacijos
rengėjų ir skleidėjų dalyviai iki fizinio asmens,
informacija apie profesinius pažeidimus,
gautas pajamas iš politinės reklamos taip pat
lėšas, gautas iš viešojo sektoriaus subjektų.
Įstatymo priėmimas susijęs su Vyriausybės
programos įgyvendinimo plano 5.3.2 darbo 6
veiksmo įgyvendinimu.
KRF įstatymo pakeitimu nuo 2 iki 4 procentų
padidintas KRF lėšų kiekis, kuris gali būti
skiriamas ekspertų paslaugoms apmokėti, taip
pat sudaryta galimybė šias lėšas skirti KRF
administravimo (duomenų rinkimo ir
sisteminimo, analitinių studijų ir dokumentų
projektų rengimo, leidybos ir kitų KRF
administravimo paslaugų) išlaidoms padengti.
Seimas priėmė 2018 06 30 įstatymu Nr.
XIII-1458.
Lietuvoje yra sudarytos mokestinės sąlygos
remti kultūros, sporto ar kitas visuomenines
iniciatyvas, tačiau nėra skiriamas pakankamas
visuomenės dėmesys ir valstybės pripažinimas
asmenims, kurie savanoriškai, neatlygintinai ir
nesiekdami finansinės naudos teikia paramą
su kultūra ir menu susijusiems Lietuvos
valstybės
raidai
svarbiems
mecenuojamiesiems projektams įgyvendinti.
Mecenavimo
įstatymu
skatinamas
mecenavimo
tradicijų
kūrimas
ir
puoselėjimas, privačios investicijos kultūros ir
meno iniciatyvoms. Seimas priėmė 2018-0524 įstatymu Nr. XIII-1198
Įstatymo projektu siekiama sudaryti teisines
galimybes valstybės archyvams perimti
valstybės
dokumentiniam
paveldui
reikšmingus IS duomenis istorinių ir kitų
tyrimų tikslais, taip pat valstybės ir
savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir
įmonėms, nevalstybinėms organizacijoms,
privatiems juridiniams asmenims sudaryti
teisines galimybes trumpai ir (ar) ilgai
saugomus popierinius dokumentus išsaugoti
elektronine forma. Gavus suinteresuotų
institucijų
pastabų
ir
pasiūlymų,
projektas vertinamas ministerijoje.
Ratifikuota bei įgyvendinama 2017 m. sausio
30 d. Roterdame priimta Europos Tarybos
konvencija dėl bendros kino filmų gamybos
(pataisyta). Įsigaliojus konvencijai, Lietuvai
sudarytos
platesnės
kino
sektoriaus
tarpvalstybinio bendradarbiavimo galimybės.
Seimas priėmė 2018-05-10 įstatymu Nr.
XIII-1143.
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LIETUVOS
RESPUBLIKOS
MUZIEJŲ Įstatymų projektais įtvirtintos kultūros įstaigų
ĮSTATYMO NR. I-930 7 IR 9 STRAIPSNIŲ vadovų kadencijos. Lietuvoje vis dar
PAKEITIMO
ĮSTATYMO
IR
SUSIJĘ egzistavo įstaigos (kultūros centrai, muziejai,
ĮSTATYMŲ PROJEKTAI
bibliotekos ir kt.), kuriose buvo sudaromos
sąlygos vienam asmeniui eiti įstaigos vadovo
pareigas neribotą laiką, t. y. neribojant vadovo
kadencijų skaičiaus ar išvis nenumatant
kadencijų. Tokia situacija gali sąlygoti
neefektyvią įstaigos veiklą, nepotizmo
praktikų įsigalėjimą, neskaidrumą. Seimas
priėmė 2018-06-27 įstatymu Nr. XIII-1315.
LIETUVOS
RESPUBLIKOS
AUTORIŲ Įstatymu (priimtas 2018-11-08) sudarytos
TEISIŲ
IR
GRETUTINIŲ
TEISIŲ teisinės sąlygos taikyti autorių teisių ir
ĮSTATYMO NR. VIII-1185 20, 20(1), 65, 78 gretutinių teisių gynimo priemones, kurios
STRAIPSNIŲ, 1 IR 2 PRIEDŲ PAKEITIMO užkerta kelią neteisėtam, autorių teise
ĮSTATYMO PROJEKTAS
saugomo turinio, atgaminimui ir viešam
paskelbimui internete. Taip pat atsižvelgiant į
Valstybės
kontrolės
rekomendacijas
patobulintos galiojančio įstatymo nuostatos,
reglamentuojančios
kompensacinio
atlyginimo už kūrinių ir gretutinių teisių
objektų atgaminimą (kopijavimą) asmeniniais
tikslais ir kūrinių atgaminimą reprografijos
būdu, užtikrinant autorių ir gretutinių teisių
turėtojų teisę į teisingą kompensaciją
paskirstymą.
LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS Įstatymu (priimtas 2018-12-04) siekiama
INFORMAVIMO ĮSTATYMO Nr. I-1418 2, 19 įgyvendinti 2017 m. kovo 15 d. Europos
STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES)
ĮSTATYMAS
2017/541 dėl kovos su terorizmu,
pakeičiančią Tarybos pamatinį sprendimą.
Sukuriamas
alternatyvus
mechanizmas,
leidžiantis efektyviai ir greitai pašalinti
teroristinius nusikaltimus kurstančią ar
skatinančią informaciją internete, numatomi
papildomi įgaliojimai policijos pareigūnams
duoti privalomus nurodymus elektroninės
informacijos prieglobos ir tinklo paslaugų
teikėjams.
LIETUVOS
RESPUBLIKOS Vykdydama Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d.
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO pasitarimo protokolą, kuriuo pritarta Ūkio
APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-733 5 ministerijos pateiktam Valstybės įmonių
STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO pertvarkos priemonių planui ir numatyta
PROJEKTAS
priemonė pertvarkyti valstybės įmonę
,,Lietuvos paminklai“ į biudžetinę įstaigą.
Registruotas Seime.
LIETUVOS
RESPUBLIKOS
AUTORIŲ Įstatymo pakeitimu (pristatytas Seime 2018TEISIŲ
IR
GRETUTINIŲ
TEISIŲ 12-04), siekiant įgyvendinti 2017 m. rugsėjo
ĮSTATYMO NR. VIII-1185 2, 20, 20(1), 25, 31, 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos
32, 63, 75 STRAIPSNIŲ IR 3 PRIEDO direktyvą 2017/1564/ES dėl aklų, regos
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS
sutrikimų ar kitų spausdinto teksto skaitymo
negalių turinčių asmenų labui leidžiamų tam
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LIETUVOS
RESPUBLIKOS
PROFESIONALIOJO
SCENOS
MENO
ĮSTATYMO
2
IR
9
STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS

15

LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS
INFORMAVIMO ĮSTATYMO Nr. I-1418 2, 27
IR
28
STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

tikrų būdų naudoti tam tikrus autorių teisių ir
gretutinių teisių saugomus kūrinius ir kitus
objektus, kuria iš dalies keičiama Direktyva
2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių
teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų
aspektų suderinimo, papildomas išimčių ir
apribojimų autorių teisėms reglamentavimas,
kuris be autoriaus leidimo užtikrintų išleistų
kūrinių konvertavimą į alternatyvią formą,
skirtą akliesiems, regėjimo sutrikimų ar kitą
spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems
asmenims
bei
numatyti
sąlygas
tarpvalstybiniam prieinamos formos kopijų
keitimuisi.
Projektas parengtas siekiant sudaryti palankias
sąlygas nacionaliniams, valstybiniams ir
savivaldybių teatrams ir koncertinėms
įstaigoms veikti bendrai su užsienio scenos
meno organizacija (organizacijomis), jungti
materialinius-techninius ir žmogiškuosius
išteklius, patirtį, žinias ir kūrybinį potencialą,
kartu sukurti profesionaliojo scenos meno
kūrinius ir juos parodyti kuo platesniam
žiūrovų ratui. Projekto tikslas – pakeisti
galiojantį įstatymą ir nustatyti, kad
nacionaliniai, valstybiniai ir savivaldybių
teatrai ir koncertinės įstaigos galėtų veikti
bendrai
su
užsienio scenos
meno
organizacijomis, sukuriant ir viešai atliekant
naujus profesionaliojo scenos meno kūrinius.
Įstatymo projekto uždavinys yra įtvirtinti
specifinę nuostatą, susijusią su jungtinės
veiklos
(partnerystės)
sutarčių
tarp
nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų
ir koncertinių įstaigų bei užsienio organizacijų
teisiniu reglamentavimu. Pristatytas Seime
2018-12-04.
Įstatymo projektas parengtas siekiant
atnaujinti žiniasklaidos paramos modelį taip,
kad jis skatintų Lietuvos žiniasklaidos ir
informacinės erdvės gyvybingumą, o paramą
skirstyti per Žiniasklaidos rėmimo fondą, kurio
valdymas ir sprendimų priėmimas būtų
grindžiami
valstybės
biudžeto
lėšų
panaudojimo efektyvumo, kontrolės ir
atskaitingumo didinimu.
Paramos žiniasklaidai modelis 2018-06-13
pristatytas Seimo Kultūros komitete, kuriam
nebuvo pritarta, todėl Seimo Kultūros
komiteto 2018-06-27 sprendimu sudaryta
darbo grupė, kuri turi pateikti išvadas ir
siūlymus dėl žiniasklaidos modelio
atnaujinimo bei naujos valstybės paramos
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žiniasklaidai institucijos įsteigimo.
Įstatymo projekto parengimas susijęs su
Vyriausybės programos įgyvendinimo plano
5.3.2 darbo 7 veiksmo įgyvendinimu.
LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS Įstatymo projektas parengtas vykdant
INFORMAVIMO ĮSTATYMO Nr. I-1418 2, 22 Vyriausybės
2018-08-29
pasitarime
IR
41
STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO (protokolo Nr. 39) priimtą sprendimą, kuriuo
ĮSTATYMAS
Kultūros ministerijai kartu su Ūkio
ministerija, Finansų ministerija pavesta ,
vadovaujantis Vyriausybės darbo grupės
siūlymais, parengti įstatymų projektus dėl
visuomenės informavimo priemonių veiklos
skaidrumo didinimo.
Pavedimo vykdymą numatoma atnaujinti
po pasitarimo su Vyriausybės atstovais.

