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KULTŪRA – DARNIAI REGIONŲ PLĖTRAI
Regionų patrauklumo didinimas ir tvari plėtra panaudojant kultūros išteklius:
• Sudaro palankias sąlygas vietos verslams ir formuoja vietinę paklausą;
• Didina patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui;
• Stiprina ir įgalina bendruomenes, ugdo pilietiškumą;
• Prisideda prie darnaus vietos vystymosi.

Aktualizuoti kultūros paveldo objektai tampa socialinės, edukacinės ir ekonominės
veiklos židiniais, formuoja Lietuvos kaip patrauklios turizmui šalies įvaizdį.

2014–2020 M. ES INVESTICIJŲ PLANUOJAMI
REZULTATAI
Investicijos kultūros paveldo objektų aktualizavimui:
• 46 aktualizuoti ir pritaikyti lankymui kultūros paveldo objektai;
• 900 638 papildomi apsilankymai;
• Finansavimo sutarčių vertė – 94 mln. eur.

Investicijos kultūros infrastruktūros modernizavimui:
• 73 modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai;
• Finansavimo sutarčių vertė – 106 mln. eur.

KULTŪROS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TANKIS, vnt./kv.km

LRBP duomenys

KULTŪROS VERTYBIŲ SKAIČIUS, vnt./25 kv.km

LRBP duomenys

KULTŪROS SRITIES PROBLEMŲ MEDIS
Emigracija

PASEKMĖS

PROBLEMOS

PRIEŽASTYS

Žemas subjektyvios asmeninės
laimės lygis

Grėsmė nacionaliniam saugumui

Socialinė atskirtis, silpnas soc.
kapitalas, bendruomeniškumas

Visuomenės kultūrinio aktyvumo netolygumai

Teritoriniai ir kokybiniai kultūros
prieinamumo netolygumai

Kultūros srities žmogiškųjų išteklių netolygumai

Nepažintas, nykstantis materialus ir
nematerialus kultūros paveldas

Informacinės grėsmės ir silpni gyventojų kritinio
informacijos vertinimo gebėjimai
Kultūros paklausa

Kultūros paslaugų
pasiūla

Neišnaudojamos technologinės pažangos galimybės

Ribojamas Lietuvos ūkio
augimas

Neišnaudojamas kultūros sektoriaus ekonominis ir
socialinis potencialas

Nepakankamas gyventojų kultūrinių kompetencijų
ugdymas

Kultūros prieinamumo netolygumai dėl socialiniųekonominių veiksnių

Nepakankama kultūros turinio kokybė, atitikimas
visuomenės poreikiams

Žemas pilietiškumas, silpna
tapatybė

Modernėjančios visuomenės iššūkiai lietuvių
kalbos ir etninės kultūros išsaugojimui

Nepakankamas kultūrinės įvairovės,
transeuropinių vertybių suvokimas

Švietimo sektoriuje nepakankamai išnaudojamas
kultūros turinys ir kūrybiškumą skatinantys
metodai.

Menkai išnaudojamas kultūros turinys
produktų gamybai (KKI potencialas)

Aukštas „piratinės“ produkcijos vartojimo
lygis

Menkai išnaudojamas kultūros
indėlis teritorinio kapitalo
vystymui

Menkai išnaudojamas kultūros indėlis
sprendžiant socialines ir sveikatos
problemas

KELIAMI UŽDAVINIAI PROBLEMOMS IR JŲ PRIEŽASTIMS
SPRĘSTI
Tikslas/ uždavinys
1. Visuomenės kritinio mastymo, kūrybiškumo ir pilietiškumo ugdymas per
tolygų ir kokybišką visuomenės kultūrinio aktyvumo didinimą

Problema/ priežastis
Visuomenės kultūrinio aktyvumo netolygumai bei iš to kylanti visuomenės
kritinio mastymo, kūrybiškumo ir pilietiškumo stoka

1.1. Užtikrinti kokybiškų kultūros paslaugų prieinamumą visoje Lietuvoje
(teritorinį, ekonominį, atskiroms soc. grupėms)

Teritoriniai kultūros prieinamumo netolygumai
Kultūros prieinamumo netolygumai dėl socialinių-ekonominių veiksnių

1.3. Išsaugoti ir tinkamai panaudoti kultūros paveldo vertę (materialų ir
nematerialų)

Nepažintas, nykstantis kultūros paveldas
Žemas kultūros paveldo srities investicinis patrauklumas
Modernėjančios visuomenės iššūkiai lietuvių kalbos ir etninės kultūros
išsaugojimui

2. Efektyviai panaudoti kultūros išteklius įtraukiam ekonominiam ir socialiniam Neišnaudojamas kultūros sektoriaus ekonominis ir socialinis potencialas
augimui
2.2. Sutelkti kultūros išteklius vietos teritoriniam kapitalui vystyti (gyvenimo
kokybei, verslui, turizmui plėtoti, darbo vietoms kurti)

Menkai išnaudojamas kultūros indėlis teritorinio kapitalo vystymui

5 prioritetas – „Piliečiams artimesnė Lietuva“:
Integruotos socialinės,
ekonominės ir aplinkos plėtros
skatinimas ir regioninių
netolygumų mažinimas gerinant
kultūros prieinamumą ir kokybę
Multifunkcinių centrų stiprinimas, konsoliduojant
vietos resursus, siekiant užtikrinti vietos bendruomenei
aktualių kultūros paslaugų teikimą ir mažinant teritorinį
atotrūkį;
Nacionalinių ir regioninių kultūros kompetencijų centrų
kultūros infrastruktūros modernizavimas ir
aktualizavimas paslaugų prieinamumo ir kokybės
teritorinių skirtumų mažinimui;
Kino centrų tinklo plėtra regionuose, siekiant
prieinamumo užtikrinimo;
Muziejų ir kitų atminties ir meno sklaidos institucijų
ekspozicijų atnaujinimas ir eksponatų fizinio ir
virtualaus prieinamumo didinimas šiuolaikinėmis
technologijomis vietovių patrauklumo didinimui.

Integruotos socialinės,
ekonominės ir aplinkos plėtros
skatinimas ir regioninių
netolygumų mažinimas
puoselėjant kultūros paveldą
Kultūros paveldo objektų tvarkyba ir įveiklinimas,
visų sričių viešųjų paslaugų teikimui ir kultūros
kelių plėtojimui, siekiant tvarios regionų plėtros;

Bendruomenių kultūrinio
verslumo skatinimas
aktualizuojant turimą
infrastruktūrą ir išteklius
kūrybiškai vietokūrai

Kultūros paveldo objektų tvarkyba pritraukiant ir
privačias investicijas regionų augimui skatinti;
Kultūros paveldo priežiūra, žalos prevencija ir
efektyvus pritaikymas regionų darniam vystymuisi;
Šiuolaikinių technologijų ir inovatyvių priemonių
taikymas materialaus ir nematerialaus kultūros
paveldo pažinimui, tradicijos gyvybingumo
plėtojimui ir regionų gerovės didinimui.

Vietos ir regiono identiteto ir
potencialo atskleidimas
puoselėjant kultūros paveldą
ir įtraukiant gyventojus ir
bendruomenes

2021-2027 M. ES VEIKSMŲ PROGRAMOS RENGIMO IŠŠŪKIAI
• Reikalinga stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą - Kultūros ministerija, kaip atsakinga
institucija, numatyta dviejuose iš penkių ES Veiksmų programos prioritetuose. Už kitų
kultūros sektoriui svarbių ir susijusių prioritetų įgyvendinimą atsakingos kitos ministerijos.
• Kultūros ministerijos siūlymai, prisidedantys prie kitų sektorių problemų sprendimo ir tikslų
siekimo, gali būti integruoti ir įgyvendinami kaip sudėtinė kitų ministerijų priemonių dalis.
Būtina užtikrinti galimybes kultūros sektoriaus atstovams prisidėti įgyvendinant
tarpsektorines priemones.
• Nėra aišku, kaip bus užtikrinamas skirtingų sektorių intervencijų
įgyvendinimas, kai viena sritis prisideda įgyvendinant kito sektoriaus tikslus.

horizontalumo

• Būtinas kultūros srities socialinių ir ekonominių partnerių įsitraukimas ir aktyvus dalyvavimas
planuojant 2021-2027 m. ES investicijas.

Ačiū

