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Vilnius
Projekto rengėjas – Kultūros ministerija.
Projekto tikslas – patvirtinti 2021–2030 metų Kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo
plėtros programą (toliau – Programa), kuria yra įgyvendinami 2021-2030 metų nacionalinio
pažangos plano (toliau – NPP) 1.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 ir 4.7 uždaviniai.
Dabartinė situacija:
Programa parengta siekiant sudaryti prielaidas įgyvendinti 2021–2030 metų NPP įvardintą
strateginį tikslą – didinti kultūros vaidmenį visuomenėje, didinti gyventojų įsitraukimą ir indėlį į
kultūrą, skatinti kūrėjus kurti, stiprinti istorinę atmintį, atgaivinti visuomenei ir vietos
bendruomenėms svarbų kultūros paveldą. Programoje numatytomis pažangos priemonėmis bus
prisidedama prie NPP nustatytų horizontaliųjų darnaus vystymosi, inovatyvumo (kūrybingumo) ir
lygių galimybių visiems principų įgyvendinimo.
Programos projektui parengti kultūros ministro įsakymu buvo sudaryta darbo grupė, kuriai
pavesta parengti Programos ir jos priemonių rinkinio projektus. Darbo grupės veikloje dalyvavo
Ekonomikos ir inovacijų, Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos ir darbo, Žemės ūkio,
Vidaus reikalų, Užsienio reikalų, Aplinkos ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Lietuvos
vyriausiojo archyvaro tarnybos, Kultūros paveldo departamento, Tautinių mažumų departamento,
Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno įstaigų asociacijos,
Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos, Valstybės teatrų asociacijos, Lietuvos
meno kūrėjų asociacijos, Lietuvos muziejų asociacijos, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“
atstovai.
Esmė: Patvirtinti Programą (įgyvendinat valstybės strateginio planavimo pertvarkos reikalavimus).
Į Programą įtraukti tie uždaviniai, už kurių įgyvendinimą ir poveikio rodiklių pasiekimą NPP yra
paskirta atsakinga Kultūros ministerija ir kurie atitinka kultūros valdymo sritį:
 1.9 uždavinys. Didinti kultūros ir kūrybinių industrijų potencialą ir skatinti kūrybiniu
turiniu grįstų naujų produktų ir paslaugų kūrimą.
 4.1 uždavinys. Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros
plėtros.
 4.2 uždavinys. Gerinti sąlygas kuriantiems Lietuvoje ir didinti Lietuvos kultūros sklaidą
užsienyje.
 bus sudarytos prielaidos įgyvendinti 2021–2030 metų nacionaliniame pažangos plane
įvardintą strateginį tikslą – didinti kultūros vaidmenį visuomenėje, didinti gyventojų
įsitraukimą ir indėlį į kultūrą, skatinti kūrėjus kurti, stiprinti istorinę atmintį, atgaivinti
visuomenei ir vietos bendruomenėms svarbų kultūros paveldą.
 4.3 uždavinys. Skatinti visapusišką tautinių mažumų integraciją.
 4.5 uždavinys. Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje.
 4.6 uždavinys: Atgaivinti visuomenei reikšmingą kultūros ir tautinį paveldą ir didinti jo
naudojimą visuomenės poreikiams.
 4.7 uždavinys. Didinti lietuvių kalbos aktualumą globalizacijos ir technologinių pokyčių
kontekste.
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Planuojama Programos finansavimo 2021–2030 m. suma: 289 928,50 (tūkst. Eur)
Įgyvendinus Programos priemones planuojama, kad gyventojų pasitenkinimas kultūros paslaugų
kokybe padidės nuo 70,6 iki 74,57 proc.; gyventojų, lankiusių kultūros paveldo objektus
Lietuvoje dalis padidės nuo 58 iki 68 proc., KKI sektoriaus produkcijos augimas palyginti su
2016 m. – nuo 13,4 iki 15 proc.; Lietuvos meno kūrėjų ir kultūros srities specialistų, dalyvavusių
tarptautinėse veiklose dalis – nuo 4,6 iki 10 proc. ir kt.
Derinimas:
 Projektas svarstytas Tarpinstituciniame pasitarime (2021-08-17), kurio metu Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija atkreipė dėmesį, kad Programa turėtų atsižvelgti ir į naujų
tautinių bendruomenių kultūrinės integracijos poreikius. Minėtas klausimas dėl naujų tautinių
bendruomenių kultūrinės integracijos suderintas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
darbo tvarka, Programos tekste atlikti pataisymai.
Dalykinio vertinimo išvada:
 Teikiamas projektas patikslintinas atsižvelgiant į Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės
išvadoje NV-1900 pateiktas pastabas ir pasiūlymus.
 Aktualios likusios pastabos pateiktos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės išvadoje NV2215.
 Teikiamą projektą siūlome svarstyti Vyriausybės posėdyje.
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