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2012 m. I
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ministeriją apie jam
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likviduoti
viešųjų
įstaigų
likvidavimo
eigą
(informuojama)

1.2. Įvertinti Tautinių mažumų reikalų skyriaus pateiktą informaciją
dėl perimtų iš Tautinių mažumų ir išeivijos departamento viešųjų
įstaigų: Tautinių bendrijų namų, Romų visuomenės centro, Kauno
įvairių tautų kultūrų centro ir Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir
etnografijos centro tolimesnės veiklos, įvertinus finansines pasekmes,
jei VšĮ:
1.1. pasiliktų esamos teisinės formos;
1.2. būtų pertvarkytos į biudžetines įstaigas;
1.3. būtų reorganizuotos sujungimo ar prijungimo būdu
tiek esamos teisinės formos, tiek pertvarkius į biudžetines įstaigas.

2012 m. I
ketvirtis

Kadangi
informacija
pateikta 2011 metų I
pusmetyje, prireikus,
įpareigoti ją patikslinti

Galiojančių trijų įstatymų: Bibliotekų, Muziejų, Kultūros centrų Vykdyti
Vyriausybės
nuostatų suderinimas su pasikeitusia teisine baze (Biudžetinių įstaigų prioritetą „Naujos kokybės
įstatymu ir Viešųjų įstaigų įstatymu), nustatyti įstaigų vadovų viešosios paslaugos“.
kadencijas, siekiant šių įstaigų valdymo kokybės ir atskaitomybės

iki
2012 m.
gegužės
mėnesio

Pateikti Vyriausybei I
pusmetį

Viešųjų įstaigų, kurių dalininkė ar /ir steigėja yra ministerija, tolesnis Optimizuoti
tinklo optimizavimas:
įstaigų tinklą
1.1. Stebėti baigiamą viešųjų įstaigų ,,Lietuviškos knygos“, ,,Lietuvos
institutas“ ir ,,Tarptautinis M. K. Čiurlionio pianistų ir
vargonininkų konkursas“ likvidavimą;

viešųjų

2

gerinimo. Įstatymų projektų priėmimas svarbus sprendžiant įstaigų
vadovų geresnės darbo kokybės užtikrinimo, atsakomybės už įstaigos
veiklos rezultatus stiprinimo problemas:
2.1.
Pateikti Seimui trijų įstatymų: Bibliotekų įstatymo 3, 4,
5. 6 , 7, 8, 9, 10. 11 straipsnių pakeitimo, Muziejų įstatymo 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo, Kultūros centrų
įstatymo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11 straipsnių pakeitimo įstatymo
projektus.
3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-08-17 nutarimo Nr. 968 ir Valstybės valdymo
Valstybės valdymo (Saulėlydžio) komisijos 2011-05-26 posėdžio (Saulėlydžio)
komisijos
protokolo Nr. 63-12 rekomendacijų vykdymas:
rekomendacijų
įgyvendinimas ir valdymo
optimizavimas
3.1.darbo grupės, sudarytos kultūros ministro 2011-10-24 įsakymu Nr.
ĮV-651 ,,Dėl darbo grupės Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos vykdomų funkcijų peržiūrai atlikti sudarymo“
pateiktas rekomendacijas dėl funkcijų optimizavimo,
3.2. pasiūlymų, kuriems pritarta, įgyvendinimas.

Iki 201208-01

Darbo grupė pateikia
parengtus pasiūlymus
iki 2012-07-01

2012 m. II
pusmetis

Rengiami reikalingi
teisės aktai

4.
Atlikus biudžetinių įstaigų, esančių Kultūros ministerijos reguliavimo Valstybės valdymo
srityje, administracinių struktūrų analizę (vidaus auditus) svarstyti (Saulėlydžio)
komisijos
sprendimus, susijusius su :
rekomendacijų
įgyvendinimas ir valdymo
4.1. vidaus audito 2011 m. ataskaitose pateiktų rekomendacijų optimizavimas
2012 m. I
įgyvendinimu dėl muziejuose, bibliotekose, teatruose, koncertinėse
pusmetis
įstaigose ir kitose kultūros srities įstaigose pastebėtų personalo
vadybos problemų (svarstyti vidaus audito rekomendacijų
įgyvendinimo priemonių planų, tvirtinamų kultūros ministro įsakymu,
projektus);

Įvertinus
nuomones,
turės būti parengti
ministro įsakymai dėl
konkrečių veiksmų

3

5.

4.2. konkrečių veiksmų, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2011-11-07 pasitarimo protokole Nr. 76 išdėstytas
išvadas ir pasiūlymus (bendradarbiaujant su biudžetinių įstaigų,
esančių Kultūros ministerijos reguliavimo srityje) organizavimu,
siekiant optimizuoti/koreguoti administracines struktūras;

2012 m. II
pusmetis

4.3. atliekant struktūrinius pakeitimus įvertinti finansinį efektą ir
informaciją skelbti viešai.

2012 metai

Tolesnis Vyriausybės 2009 m. gruodžio 7 d. pasitarimo sprendimo Ministerijos
(protokolo Nr. 96, 2 klausimo 3.1.3 p.) vykdymo užtikrinimas, skaidrumas
sudarant sąlygas piliečiams pagal kiekvieną veiklos plano priemonę
internetu teikti pasiūlymus ir užtikrinti teisę gauti informaciją apie jų
nagrinėjimo eigą, šių pasiūlymų aptarimas ministerijos Valdymo
tobulinimo grupėje.

veiklos Nuolat

____________________________________________

Skelbiama ministerijos
tinklapyje

