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KULTŪROS SRITIES ANTIKORUPCINĖS 2011-2014 METŲ
PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Priemonės pavadinimas
Organizuoti Kultūros ministerijai pavaldžių kultūros įstaigų
vadovams kursus dėl teisės aktų projektų vertinimo valstybės
korupcijos, socialiniu, ekonomikos, finansų ir kitais
požiūriais (Nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 metų
programos įgyvendinimo priemonių plano 1.17 priemonė)
Vadovaujantis Ūkio ministerijos parengtomis Kontrolinių
klausimynų rengimo gairėmis ir pavyzdiniais klausimynais
Kultūros ministerijos srityje veikiančios priežiūros
institucijos turi parengti ir institucijos vadovas patvirtinti
priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingus kontrolinius
klausimynus skirtus ūkio subjektų veiklos priežiūrai ir
kontrolei
(Įgyvendinant Nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014
metų programos įgyvendinimo priemonių plano 3.1 priemonę
Parengti ir priimti teisės aktus, kurie panaikintų netikslingas,
besidubliuojančias ar panašaus pobūdžio funkcijas, didintų
priežiūros institucijų bendradarbiavimą, optimizuotų
(sumažintų) šių institucijų skaičių)
Didinti valstybės institucijų elektroniniu būdu teikiamų
paslaugų skaičių, efektyviai išnaudojant esamus ar kuriamus
bendram taikymui informacinių ir ryšių technologijų
sprendimus (Nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014
metų programos įgyvendinimo priemonių plano 7.2
priemonė)

Priemonės tikslas / sprendžiamos
problemos
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų darbuotojų žinių trūkumas vertinant
teisės aktų projektų valstybės korupcijos,
socialiniu, ekonomikos, finansų ir kitais
požiūriais
Ūkio subjektų priežiūrą atlieka daug
institucijų (80 centrinių priežiūros
institucijų, dešimtys regioninių institucijų
ir kita), kurių funkcijos iš esmės
dubliuojasi. Institucijos tarpusavyje
nepakankamai koordinuoja veiksmus,
atlieka daug patikrinimų, todėl prižiūrimi
ūkio subjektai patiria didelę priežiūros
naštą ir siekia jos išvengti nelegaliais
mokėjimais. Parengti kontroliniai
klausimynai sudarys sąlygas skaidresniam
priežiūros procesui.

Įvykdymo
laikas
2012 m. IV
ketv.

Asmenys, atsakingi už
priemonės įgyvendinimą
Regionų kultūros skyriaus
vedėja Irena Seliukaitė

Vertinimo kriterijai

2012 m.
IV ketv.

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
(toliau - Kultūros paveldo
departamento) direktorė Diana
Varnaitė

Parengtų kontrolinių
klausimynų skaičius
–1

Valstybės institucijų informacinės
sistemos nėra tarpusavyje suderintos, todėl
reikia siekti, kad, įdiegiant elektroninių
paslaugų sistemas, būtų numatyta jų sąsaja
su kitų viešojo administravimo institucijų
informacinėmis sistemomis (pvz.
Prieinamumas prie registrų duomenų)

2012 m.
IV ketv. 2014 m.
IV ketv.

Kultūros paveldo departamento
direktorė Diana Varnaitė

2012 m. – KPEPIS
dokumentacijos ir
pradinio informacijos
turinio parengimo bei
KPEPIS sukūrimo ir
įdiegimo techninės
priežiūros paslaugų
pirkimas,
2013-2014 m.
KPEPIS sukūrimas ir

Kursus išklausiusių
kultūros įstaigų
vadovų skaičius – 20

2
4.

5.

6.

7.

Parengti ir priimti Lietuvos Respublikos visuomenės
informavimo įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo
visuomenės informavimo priemonių valdytojai būtų
įpareigoti viešai skelbti suvestinius finansinės apskaitos
duomenis, taip pat informaciją apie gaunamas pajamas iš
reklamos ir užsakomųjų straipsnių, nurodant, kiek reklamos
ir užsakomųjų straipsnių užsakė valstybės ir savivaldybių
institucijos ir įstaigos bei politinės partijos, o Žurnalistų
etikos inspektorius prižiūrėtų, kaip laikomasi šių pareigų
(Nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 metų
programos įgyvendinimo priemonių plano 8.3 priemonė)
Siekiant užtikrinti visuomenės informavimo priemonių
(viešosios informacijos rengėjų) skaidrumą ir viešumą,
dalyvauti rengiant pagal kompetenciją teisės aktų pakeitimus,
kad būtų įsteigtas Lietuvos Respublikos teisės aktus
pažeidžiančių (arba pažeidusių), nesilaikančių profesinės
etikos ir kitų reikalavimų visuomenės informavimo
priemonių registras, užtikrinti, kad duomenys apie tokias
visuomenės informavimo priemonių būtų skelbiami viešai ir
būtų nemokamai prieinami visuomenei, valstybės ir
savivaldybių institucijoms, uždrausti tokioms visuomenės
informavimo priemonėms vienus metus nuo pažeidimo
nustatymo gauti valstybės finansinę paramą iš Spaudos,
radijo ir televizijos rėmimo fondo, struktūrinių ES fondų ir
dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kuriuose perkančioji
organizacija yra savivaldybės ar valstybės institucija arba
įstaiga, taip pat akcinės bendrovės, kurių daugiau kaip 50
proc. akcijų priklauso savivaldybei ar valstybei, arba
viešosios įstaigos, kurių dalininkė yra valstybė arba
savivaldybė (Nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014
metų programos įgyvendinimo priemonių plano 8.4
priemonė)
Išnagrinėti teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės
informavimo priemonių atstovų atsakomybę, ir prireikus
parengti ir priimti atitinkamus teisės aktus (Nacionalinės
kovos su korupcija 2011-2014 metų programos įgyvendinimo
priemonių plano 9.1 priemonė)

Neskaidri visuomenės informavimo
priemonių finansavimo veikla

2012 m.
IV ketv. 2013 m.
I ketv.

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės
plėtros skyriaus vedėja Regina
Jaskelevičienė

Neskaidri visuomenės informavimo
priemonių finansavimo veikla

2012 m.
IV ketv. 2014 m.
III ketv.

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės
plėtros skyriaus vedėja Regina
Jaskelevičienė

Galimai tikrovės neatitinkančios
informacijos vertinimo bei priemonių dėl
asmenų interesų pažeidimų, paskelbus
tikrovės neatitinkančią informaciją,
sistema nėra pakankamai efektyvi

2012 m.
IV ketv. 2013 m.
III ketv.

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės
plėtros skyriaus vedėja Regina
Jaskelevičienė

Vidaus auditų kultūros įstaigose metu atlikti atskirų veiklos
sričių rizikos valdymo vertinimą

Siekiant išvengti korupcijos apraiškų,
nuolat stebėti ir daryti įtaką pavaldžių
įstaigų veiklai, pakankamai rizikingai šiuo
atžvilgiu

Periodiškai
pagal
vidaus
audito

Vidaus audito skyrius vedėja
Daiva Liekienė

įdiegimas
Parengtų teisės aktų
skaičius - 1

Pateiktų išvadų dėl
teisės aktų rengimo
reikalingumo skaičius
– 1, o prireikus,
parengtų teisės aktų
skaičius -1
Atliktų vertinimų
skaičius – kasmet po
5

3
veiklos
planą
Nuolat

8.

Kultūros ministerijos internetinėje svetainėje skelbti
informaciją apie projektus, finansuotus pagal Kultūros
ministerijos strateginiame plane numatytas programas
(priemones)

Užtikrinti informacijos apie gavusius
finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų
viešumą

9.

Siekiant įgyvendinti darbo reglamente įtvirtintą tarnybinių
komandiruočių derinimą, atitinkamai parengti ministro
įsakymą, detalizuojantį Kultūros ministerijai pavaldžių ir jos
valdymo sričiai priskirtų įstaigų vadovų tarnybinių
komandiruočių derinimo tvarką
Parengti rekomendacijas dėl planavimo, įvertinus
nacionalinių kultūros ir meno institucijų infrastruktūrą,
būtiną aukščiausio lygmens kultūros ir meno paslaugoms
teikti
Kultūros srities įstaigų vadovams suorganizuoti išsamų
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje

Užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui
tarnybinėmis komandiruotėmis

2013 m.
I ketv.

Užtikrinti ekonomišką ir racionalų
investicinių lėšų, skirtų Kultūros
ministerijos pavaldžioms ar jos įsteigtoms
įstaigoms, panaudojimą
Užkirsti kelią ketinimams dalyvauti
privačių ir viešųjų interesų konfliktą

2013 m.
I ketv.

10.

11.

2013 m.
I-IV ketv.

Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės
plėtros skyriaus vedėja Regina
Jaskelevičienė,
Regionų kultūros skyriaus
vedėja Irena Seliukaitė,
Meno ir kūrybinių industrijų
politikos departamento
Profesionalaus meno skyriaus
vedėja Elė Ona Vilkienė,
Kultūros politikos departamento
Saugomų teritorijų ir paveldo
apsaugos skyriaus vedėja Irma
Grigaitienė,
Meno ir kūrybinių industrijų
politikos departamento Istorinės
– kultūrinės atminties
įprasminimo skyriaus vedėja
Ona Šaltytė,
Tautinių mažumų skyriaus
vedėjas Kastytis Minkauskas,
Meno ir kūrybinių industrijų
politikos departamento Autorių
teisės skyriaus vedėja Nijolė
Janina Matulevičienė,
Strateginio planavimo ir
kontrolės departamento
Tarptautinių ryšių ir Europos
reikalų skyriaus vedėja Daiva
Parulskienė
Personalo skyriaus vedėja
Gintarė Bertauskienė

Strateginio planavimo ir
kontrolės departamento Finansų
ir turto valdymo skyriaus vedėja
Veronika Virganavičiūtė
Personalo skyriaus vyriausioji
specialistė Marija Kutienė

Paskelbtų kultūros
ministro įsakymų
skaičius kasmet – 45;
Kultūros rėmimo
fondo Tarybos
sprendimų skaičius
kasmet – 2.

Patobulintų teisės
aktų skaičius - 1

Patobulintų teisės
aktų skaičius - 1
Seminare
dalyvavusių vadovų

4
įstatymo reikalavimų bei pasekmių, kokios laukia pažeidus
minėtą įstatymą, išaiškinimą (lektoriais kviečiant VTEK
atstovus)
Pakeisti Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymą

sukeliančioje aplinkoje ir priimti
korupciniu požiūriu netinkamus
sprendimus
Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymę
įtvirtinti nuostatas, kurios gerintu srities
administravimą ir mažintų korupcijos
pasireiškimo tikimybę

13.

Parengti ir patvirtinti nekilnojamojo kultūros paveldo
apskaitą ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų
rengimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus

14.

Parengti ir patvirtinti Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatus, patvirtintus Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. Į-259;
Antrosios vertinimo tarybos nuostatus, patvirtintus Kultūros
paveldo departamento direktoriaus 2010 m. kovo 4 d.
įsakymu Nr. Į-067; Trečiosios vertinimo tarybos nuostatus,
patvirtintus Kultūros paveldo departamento direktoriaus
2011 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. Į-251; Ketvirtosios
vertinimo tarybos, patvirtintos Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. Į-297
Parengti pasiūlymus dėl nekilnojamojo kultūros paveldo
tvarkybą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimo projektų

Atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos
rekomendacijas siekiama sumažinti
korupcijos riziką patikslinant kultūros
ministro įsakymu patvirtintus
nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitą ir
specialiojo teritorijų planavimo dokumentų
rengimą reglamentuojančių teisės aktus,
nurodytus Korupcijos rizikos analizėje
„Dėl valstybės saugomo nekilnojamo
kultūros paveldo apsaugos
administravimo“ (toliau – STT
rekomendacijos)
Atsižvelgiant į STT rekomendacijas
siekiama tiksliai apibrėžti keturių Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybų (toliau Vertinimo tarybos) veiklos teisinio
reguliavimo apimtis: 1) atsisakant
dispozityvių normų, 2) patikslinant
Vertinimo tarybų sprendimo priėmimo ir
įvertinimo laiko terminus ir kita.

12.

15.

16.

Įvertinti nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą

Siekiama užtikrinti vartotojų interesų
patenkinimą ir paslaugos kokybės
gerinimą pakeičiant kultūros ministro
įsakymu patvirtintus nekilnojamojo
kultūros paveldo tvarkybą
reglamentuojančius teisės aktus, nurodytus
STT rekomendacijose
Atsižvelgiant į STT rekomendacijas

skaičius – 20
2012 m.
IV ketv. 2014 m.
IV ketv.

2013 m.
I-IV ketv.

Meno ir kūrybinių industrijų
politikos departamento
Profesionalaus meno skyriaus
vedėja Elė Ona Vilkienė,
Meno ir kūrybinių industrijų
politikos departamento
Profesionalaus meno skyriaus
vyriausioji specialistės Rasida
Žygienė ir Irena Didžiulienė
Kultūros politikos departamento
Saugomų teritorijų ir paveldo
apsaugos skyriaus vedėja Irma
Grigaitienė

Parengtų teisės aktų
projektų skaičius - 1

Parengtų teisės aktų
skaičius - 5

2012 m.
IV ketv. –
2013 m.
I ketv.

Kultūros paveldo departamento
direktorė Diana Varnaitė

Parengtų teisės aktų
skaičius - 4

2013 m.
I ketv.

Kultūros paveldo departamento
direktorė Diana Varnaitė

Parengtų teisės aktų
projektų skaičius -7

2013 m.

Kultūros politikos departamento

Patvirtintų kultūros

5
reglamentuojančių teisės aktų pakeitimo projektus ir parengti
juos tvirtinti kultūros ministro įsakymu.

17.

Vykdyti Kultūros srities antikorupcinės 2011-2014 metų
programos priemonių įgyvendinimo plano priskirtų
priemonių įgyvendinimo stebėseną ir teikti priemonių
poveikio vertinimą Kultūros ministerijai

siekiama užtikrinti vartotojų interesų
patenkinimą ir paslaugos kokybės
gerinimą sumažinant korupcijos riziką
kultūros ministro įsakymu patvirtintuose
nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą
reglamentuojančiuose teisės aktuose juos
atitinkamai pakeičiant.
Siekiant išvengti korupcijos apraiškų,
nuolat stebėti KPD specialistų priimtus
sprendimus, šalinti pastebėtus trūkumus,
stiprinti šios paveldosaugos srities vidaus
kontrolę

__________________

II-IV ketv.

Saugomų teritorijų ir paveldo
apsaugos skyriaus vedėja Irma
Grigaitienė

ministro įsakymų
skaičius -7

Kas pusę
metų

Kultūros paveldo departamento
direktorė Diana Varnaitė

Priemonių poveikio
vertinimai - kasmet
po 2

