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DĖL VALSTYBĖS LĖŠŲ KULTŪROS INFRASTRUKTŪRAI 2021-2023 M. POREIKIŲ
PATEIKIMO
Kultūros ministerija (toliau – Ministerija), vadovaudamasi Valstybės lėšų, skirtų valstybės
kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių 1 (toliau –
Taisyklės) 11 punktu, pradeda rengti kultūros srities Valstybės investicijų programos (toliau – VIP) bei
Ministerijos lėšų turtui įsigyti2 (toliau – ne VIP), skirtų kultūros įstaigų infrastruktūrai atnaujinti
(modernizuoti), paskirstymo 2021–2023 metų projektus.
Kviečiame ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 16 d. pateikti Ministerijai prašymus kartu su
kitais privalomais dokumentais, nurodytais kultūros ministro patvirtinto tvarkos aprašo3 (toliau –
Aprašas) 8–11 punktuose. Atkreipiame dėmesį, kad prašymų, pateiktų po termino, vadovaudamasi
Aprašo 12 ir 13 punktais, Ministerija nesvarstys.
Primename, kad investicijų projektai bus atrenkami vadovaujantis atrankos kriterijais ir jų
reikšmėmis4. Pažymime, kad Ministerija valstybės biudžeto lėšomis finansuoja valstybės kultūros
įstaigų ir savivaldybių kultūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimo (modernizavimo) investicijų
projektus, kurie turi atitikti Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programos5 (toliau –
KOAP) reikalavimus.
Taip pat primename, kad valstybės kultūros įstaigoms (netaikoma savivaldybėms) kartu su
prašymais nepateikus Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros investicijų
projektų vertinimo gautų išvadų dėl energijos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių projekto
finansavimo/nefinansavimo, prašymų Ministerija nesvarstys taip pat. Nebus svarstomi ir įstaigų
prašymai, neatitinkantys KOAP ir/arba kitų Apraše nurodytų reikalavimų, arba pateikti be kitų Aprašo
nuostatuose išvardytų privalomų dokumentų bei nepatikslinti Ministerijos prašymu ir nustatytais
terminais.
Atkreipiame dėmesį, kad į VIP įrašomi investicijų projektai (atitinkantys Taisyklių 1 p.
nuostatas) turi būti parengti vadovaujantis Centrinės projektų valdymo agentūros patvirtinta Investicijų
projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar
valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika6. Rinkodaros planas, parengtas vadovaujantis Kultūros
rinkodaros metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis KOAP 3 priede, įstaigų patogumui gali būti
integruotas į investicijų projektą, teikimo lydimajame rašte nurodant kurioje investicijų projekto dalyje
rinkodaros planas integruotas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimas Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo,
tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“.
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Valstybės biudžeto asignavimai ir savivaldybių dotacijos ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti.
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Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2019 m. liepos 17 d įsakymas Nr. ĮV-487 „Kultūros srities investicijų projektų įrašymo į planuojamų metų
Valstybės investicijų programą ir lėšų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti planavimo, skyrimo ir
panaudojimo kontrolės tvarkos aprašas“.
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Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. ĮV-280 „Dėl kultūros srities investicijų projektų atrankos kriterijų ir jų
reikšmių nustatymo“.
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Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. ĮV-711 „Dėl Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programos
patvirtinimo“.
6
https://ppplietuva.lt/lt/leidiniai/investiciju-projektu-kuriems-siekiama-gauti-finansavima-is-europos-sajungos-strukturines-paramos-ir-ar-valstybesbiudzeto-lesu-rengimo-metodika
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Teikiant ne VIP investicijų projektus (neatitinkančius Taisyklių 1 punkto nuostatų), kurių
vertė viršija Taisyklių 6 punkte nurodytas investicijų projektų vertes, įstaigos rengia supaprastintą
investicijų projektą, atitinkantį Investicijų projektų, kurie nėra teikiami įtraukti į tam tikrų metų
valstybės investicijų programą, rengimo reikalavimus (Aprašo 1 priedas).
Valstybės kultūros įstaigoms teikiant mažos apimties investicijų projektus, kurių statybos
vertė iki 360 tūkst. eurų, o informacinių technologijų – iki 100 tūkst. eurų, turi būti pateikta prašymus
pagrindžianti informacija, atsižvelgiant į tvarkos aprašo 4 p. nuostatas. Savivaldybių mažos apimties
investicijų projektai vertinami nebus.
Jeigu valstybės kultūros įstaigos projektas įrašytas į KOAP priedus ir nėra didinama KOAP
priede įrašyto projekto vertė, rinkodaros planas, Ministerijai neteikiamas.
Aukščiau išdėstyta tvarka ir principai taikomi ir prašymams skirti papildomas valstybės
biudžeto lėšas projektams, įrašytiems į finansuojamų projektų sąrašą ankstesniais metais, siekiant
padidinti jų vertę.
Atkreipiame dėmesį, kad planuojant lėšas prioritetas teikiamas tęstiniams investicijų
projektams. Todėl 2020 m. preliminariai atrinktų naujų investicijų projektų finansavimas numatomas
ne anksčiau kaip nuo 2022 m.
Iškilus klausimams, prašome kreiptis:
valstybės kultūros įstaigas – į Svetlaną Villand, tel. 8 608 47483, el. p. Svetlana.Villand@lrkm.lt;
savivaldybes – į Siginą Makauskienę, tel. 8 608 47470, el. p. Sigina.Makauskiene@lrkm.lt.
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