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KULTŪROS MINISTERIJOS VIEŠOJO VALDYMO TOBULINIMO GRUPĖS
2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
(planuojamos valdymo tobulinimo ir veiklos efektyvumo didinimo iniciatyvos ministro valdymo srityje)
Valdymo tobulinimo,
veiklos efektyvumo
didinimo sritis
I. Įstaigų tinklo
optimizavimas (mažų
įstaigų pertvarkymas,
teritoriniu principu
veikiančių įstaigų
reorganizavimas)

Priemonė

Sprendžiamos problemos, tikslai

Įvykdymo
data

Atsakingi
vykdytojai

1. Parengti siūlymus dėl savivaldybių viešųjų ir
mokyklų bibliotekų teikiamų paslaugų tobulinimo.

Išanalizuoti savivaldybių praktikoje taikomus
savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų jungtinės
veiklos modelių privalumus ir trūkumus. Analizės
pagrindu parengti siūlymus dėl savivaldybių viešųjų
ir mokyklų bibliotekų jungtinės veiklos tobulinimo
(tinklo ir teikiamų paslaugų optimizavimo, metodinės
pagalbos teikimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir
kt.).
Siekiant įgyvendinti Viešojo valdymo tobulinimo
komisijos rekomendaciją dėl Vilniaus valstybinio
kultūrinio pilių rezervato direkcijos funkcijų
perdavimo, Aplinkos ministerijos parengtame
Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 1, 2, 5, 7, 9,
13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 31 ir 32 straipsnių
pakeitimo, įstatymo papildymo 321 straipsniu ir
įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projekte (toliau –
Saugomų teritorijų įstatymo projektas) Kultūros
ministerijos siūlymu numatyta pakeisti Saugomų
teritorijų įstatymo 27 straipsnio 6 dalį, ją papildant
nuostata, kad valstybinių kultūrinių rezervatų
direkcijų funkcijas gali vykdyti biudžetinės įstaigos –
nacionaliniai muziejai, jeigu jie veikia šių rezervatų
teritorijose, ir jų nuostatuose yra numatytos tokios
funkcijos. Įstatymo projektas Vyriausybės 2015 m.
gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1301 pateiktas Seimui
(Nr. XIIP-3923).
Įvedus Kultūros ministerijai pavaldžių ir valdymo
sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų personalo
skaičiaus limitavimą ir pareikalavus, jog įstaigų
struktūros būtų tobulinamos atsižvelgiant į aktualias
LR Vyriausybės ir VRM rekomendacijas (padalinių
stambinimas, nebūdingų funkcijų atsisakymas ir kt.)
bei derinamos Kultūros ministerijoje, bus įdiegta

2016 m. III
ketv.

Muziejų, bibliotekų ir
archyvų skyrius

2016 m. IV
ketv.

Saugomų teritorijų ir
paveldo skyrius

2016 m. I
ketv.

Personalo skyrius,
įstaigų kuratoriai,
Finansų skyrius

2. Įgyvendinant Viešojo valdymo tobulinimo komisijos
rekomendaciją dėl Vilniaus valstybinio kultūrinio pilių
rezervato (toliau – Rezervatas) direkcijos funkcijų
perdavimo, išnagrinėti, kokios Rezervato teritorijoje
esančių nacionalinių muziejų funkcijos dubliuojasi su
Rezervato direkcijos funkcijomis, ir siekti jas
optimizuoti, numatant perduoti Rezervato direkcijos
funkcijas vienam iš dviejų muziejų.

II. Įstaigų administracinių
struktūrų tobulinimas
(padalinių stambinimas,
valdymo grandžių
mažinimas)

1. Kultūros ministro įsakymu patvirtinti Kultūros
ministerijai pavaldžių ir valdymo sričiai priskirtų
biudžetinių įstaigų maksimalų leistiną pareigybių
skaičių ir įpareigoti įstaigų vadovus tobulinti personalo
struktūrą visus numatytus pokyčius derinant su jų
veiklą
koordinuojančiu
Kultūros
ministerijos
padaliniu.

2

nuosekli objektyviu vertinimu pagrįsta biudžetinių
įstaigų personalo ištekliams skirtų lėšų valdymo
sistema, apjungianti visas iki šiol taikytas pavienes
iniciatyvas.
III. Įstaigų ir įmonių
funkcijų optimizavimas
(tarp jų ir bendrųjų
funkcijų efektyvumo
didinimas)
IV. Procesų valdymo
tobulinimas (pvz., pirkimų
valdymas, komandiruočių
valdymas)
V. Valstybės kaip
dalininkės buvimo
viešosiose įstaigose
tikslingumo vertinimas,
viešųjų įstaigų veiklos ir
valdymo gerinimas
VI. Valstybės valdomų
įmonių veiklos priežiūra,
valdymo tobulinimas
VII. Ministerijos ir
ministro valdymo sričiai
priskirtų įstaigų ir įmonių
valdomo valstybės turto
valdymo sprendimai
VIII. Administracinės
naštos mažinimas

IX. Viešųjų ir
administracinių paslaugų
teikimo tobulinimas

–

1. Elektroninio parašo diegimas
dokumentų valdymo sistemoje.

ministerijos

1. Pavesti Lietuvos liaudies buities muziejui išeiti iš
muziejui nebūdingas funkcijas vykdančios viešosios
įstaigos „Rumšiškių dvaro akademija“.

Bus sudarytos galimybės sumažinti popierine versija
rengiamų dokumentų kiekį – lėšų taupymas – bei
efektyviau valdyti (registruoti, siųsti ir pan.)
dokumentus.
Įgyvendinti Biudžetinių įstaigų įstatymo 3 straipsnio
4 dalies 3 punkto nuostatą, kuri draudžia biudžetinei
įstaigai būti kitų juridinių asmenų dalyve.

2016 m. I
ketv.

Bendrųjų reikalų
skyrius

2016 m. III
ketv.

Muziejų, bibliotekų ir
archyvų skyrius

–
1. Atlikti Lietuvos aklųjų bibliotekos panaudos
pagrindais valdomų patalpų Vilniuje ir teritoriniuose
padaliniuose poreikio analizę.

Išanalizuoti esamą situaciją ir pateikti audito
įrodymais pagrįstas išvadas dėl racionalesnio,
efektyvesnio Lietuvos aklųjų bibliotekos patalpų
valdymo, naudojimo ir disponavimo.

2016 m. III
ketv.

Vidaus audito skyrius

1. Pakeisti Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo,
konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV 331.
2.
Pakeisti Užsienio valstybėms reikšmingo
nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Lietuvos
Respublikoje, tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2008 m. rugsėjo 17 d.
įsakymu Nr. ĮV 455.
1. Parengti Dokumentų valdymo ir archyvų plėtros
2016–2022 metų programą ir jos įgyvendinimo trimetį
veiksmų planą.

Bus sudarytos galimybės restauratoriams pateikti
Restauravimo tarybai dailės vertybės tyrimo,
konservavimo, restauravimo darbų dokumentaciją ir
gauti atsakymus elektroniniu būdu.
Bus sudarytos galimybės suinteresuotiems asmenims
pateikti prašymą dėl leidimo atlikti užsienio
valstybėms reikšmingo kultūros paveldo objekto
tvarkymo darbus ir gauti atsakymus elektroniniu
būdu.
Siekiama ilgalaikėje perspektyvoje numatyti sąlygas
efektyvesniam Nacionalinio dokumentų fondo
valdymui, gerinti jo prieinamumą, plėtoti archyvų
paslaugas (ypač elektronines) ir gerinti jų kokybę,
modernizuoti valstybės archyvų infrastruktūrą, plėtoti

2016 m. IV
ketv.

Saugomų teritorijų ir
paveldo apsaugos
skyrius,
KPD
Saugomų teritorijų ir
paveldo apsaugos
skyrius,
KPD

2016 m. IV
ketv.

2016 m. III
ketv.

Muziejų, bibliotekų ir
archyvų skyrius
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2. Parengti vieningą kultūros ir meno įstaigų lankytojų
pasitenkinimo kultūros institucijų paslaugomis
apklausų vykdymo metodiką.

X. Kitos valdymo
tobulinimo, veiklos
efektyvumo didinimo
iniciatyvos

1. Atlikti IT įrankio, skirto Kultūros ministerijos bei
pavaldžių įstaigų strateginio planavimo ir valdymo
procesų tobulinimui, galimybių studiją.

2. Atlikti kultūros paveldo tvarkybos reglamentų
(toliau – PTR) ir statybos techninių reglamentų (toliau
– STR) teisės aktų suderinamumo analizę.

3. Atlikti neprižiūrimo kultūros paveldo statinio
priverstinio sutvarkymo teisinio galimumo tyrimą.

dokumentinio paveldo sklaidos veiklą, sistemingai
tobulinti viešojo sektoriaus archyvų darbuotojų
kompetencijas.
Kultūros ir meno įstaigų lankytojų pasitenkinimo
apklausomis bus siekiama išsiaiškinti kultūros įstaigų
lankytojų nuomonę apie konkrečią kultūros įstaigą,
jos teikiamas paslaugas, įvertinti lankytojų poreikius.
Kuriamą vieningą apklausų vykdymo metodiką
siekiama pritaikyti atskiriems kultūros ir meno
įstaigų segmentams (bibliotekoms, muziejams,
teatrams, koncertinėms įstaigoms), taip atskleidžiant
jų specifiškumą, paslaugų teikimo sezoniškumą bei
kitus atskiram kultūros įstaigų segmentui būdingus
aspektus.
Siekiama išanalizuoti situaciją bei įvertinti Kultūros
ministerijos ir pavaldžių įstaigų poreikius, pateikti
analize pagrįstas alternatyvas, dėl IT įrankio poreikio,
skirto įvairaus lygmens planavimo dokumentų
integralumui užtikrinti, statistinių rodiklių stebėsenai
ir ilgalaikių kultūros procesų raidos stebėsenos
vykdymui. Siekiama mažinti administracinę naštą
ministerijai ir pavaldžioms įstaigoms bei didinti
surenkamų duomenų patikimumą ir kokybę.
Siekiama nustatyti svarbiausius PTR ir STR
nesuderinamumo
aspektus
bei
siekti
tą
nesuderinamumą panaikinti minėtuose teisės aktuose,
t.y. tikslinti minėtus teisės aktus pagal nustatytas
rekomendacijas.
Siekiama
tobulinti
teisinį
reglamentavimą, tuo pačiu mažinant administracinę
naštą ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms bei
gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
Siekiama nustatyti, kokiais metodais ir priemonėmis
būtų galima priversti kultūros paveldo objekto
valdytoją sutvarkyti neprižiūrimą kultūros paveldo
objektą, o bešeimininkius objektus sutvarkyti
valstybės/savivaldybės lėšomis, o paskui parduoti.

2016 m. III
ketv.

Strateginio
planavimo skyrius,
įstaigų kuratoriai

2016 m. III
ketv.

Strateginio
planavimo skyrius,
įstaigų kuratoriai,
Bendrųjų reikalų
skyrius

2016 m. II
ketv.

Saugomų teritorijų ir
paveldo apsaugos
skyrius

2016 m. III
ketv.

Saugomų teritorijų ir
paveldo apsaugos
skyrius

