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Kūrybingumas Inovacijos Konkurencingumas



KŪRYBINGUMAS TAPO NE TIK MENO DALIMI, 
BET VIS SVARBESNIU INDöLIU Į VIEŠĄJĮ IR 

PRIVATŲ SEKTORIUS. 

TAI TARPSEKTORINö IR STRATEGINö
VISUOMENöS SOCIALINIO KAPITALO PLöTOJIMO 

POLITIKA.



ORGANIZACIJŲ VADOVŲ PASAULINIO 
TYRIMO 2010 REZULTATAI (IBM)

Tyrime apklausta apie 1500 privataus ir viešojo sektoriaus 
vadovų, siekiant nustatyti esmines TOP lyderyst÷s kokybes 

įveikiant ekonominį nuosmukį ir konstruojant tvarų ūkio augimą
per 5 artimiausius metus . 



• Ekonomika tampa grindžiama inovacijomis ir kūrybiškumu, 
formuojasi nauji darbo j÷gos metodai ir ryšiai.
• Kūrybingumo sritys:

– menin÷ (muzika, dail÷, teatras, literatūra, šokis ir kt.): 
rezultatas - naujos id÷jos ir emocijos

– estetin÷ (drabužių, pramoninis, leidybinis dizainas, 
architektūra ir kt.): rezultatas – taikomumas

– technin÷ (išradimai, konstravimas, programavimas ir 
algoritmų kūrimas, įstatymų leidyba ir kt.): rezultatas -
nauji įrankiai, organizacijų procesai

– mokslin÷ (teorijos, atradimai): rezultatas - naujos 
žinios



KKKKŪRYBINGUMAS IR INOVACIJOS RYBINGUMAS IR INOVACIJOS RYBINGUMAS IR INOVACIJOS RYBINGUMAS IR INOVACIJOS 

• Menai ir kultūra yra pagrindinis kūrybin÷s ekonomikos turinio šaltinis, 
kuria darbo vietas ir kelia BVP.

• Menai ir kultūra  yra „socialiai naudingi“, - didina socialinių grupių sąsajas, 
gerina vietos įvaizdį, kuria privačiojo ir viešojo sektoriaus partnerystę, 

teigiamai veikia miestų ir regionų pl÷trą.



INVESTICIJOS INVESTICIJOS INVESTICIJOS INVESTICIJOS į KKKKŪRYBINGUMRYBINGUMRYBINGUMRYBINGUMĄ IR IR IR IR 
KULTKULTKULTKULTŪRRRRĄ ==== INOVACIJOS INOVACIJOS INOVACIJOS INOVACIJOS 



Stipryb÷s
• Regionuose suformuotas platus kultūros įstaigų tinklas 
(kultūros centrai, viešosios bibliotekos, muziejai)

• Patirtis diegiant naujas paslaugas

• Didelis kūrybinių ir kultūrinių industrijų id÷jų
generavimo potencialas ir imlūs naujov÷ms 
žmogiškieji ištekliai

• Praktiškai visose kultūros ir meno srityse Lietuvoje 
yra pasaulinio lygio atstovų



Silpnyb÷s
• Tarpsektorinio bendradarbiavimo stoka
• Per 2004-2011 m. ES paramos laikotarpį n÷ra sukurta 
NVO subsidijų schema bendruomen÷ms, pilietiškumui, 
kultūrin÷ms partneryst÷ms regionuose

• Nepakankamos valstyb÷s biudžeto l÷šos kultūros 
įstaigų modernizavimui ir renovavimui (tenkinama 8 
proc.  investicijų poreikio)

• Aukšto lygio menininkų ir kultūros darbuotojų
emigracija  ir talentų „nutek÷jimas“ į užsienį



Galimyb÷s
• Sud÷tinga ES ir pasaulin÷ ekonomin÷ situacija verčia 
pl÷toti aukštą prid÷tinę vertę ir inovacijas kuriančių
produktų ir paslaugų pl÷tros sritis

• ES strateginių dokumentų prioritetinis d÷mesys 
kūrybingumui ir kūrybinių industrijų pl÷trai

• Horizontalių partnerysčių skatinimas viešajame
sektoriuje (švietimas, socialin÷ apsauga, sveikata, 
aplinkosauga, informacin÷ visuomen÷, žem÷s ūkis)

• Kultūros potencialas kurti prid÷tinę vertę asmens  
gyvenimo ir aplinkos kokybei



Gr÷sm÷s
• Ribotos galimyb÷s sukurti esminius pokyčius 
ekonomikoje

• Struktūrinių fondų projektų efektyvumas
• Nacionalin÷s tapatyb÷s, pilietiškumo silpn÷jimas
• Kritin÷ viešųjų kultūros erdvių, bendrosios
infrastruktūros situacija regionuose

• Kultūros paslaugų ir kūrybiškumo koncentracija 
didžiuosiuose miestuose



• 2004-2006 m. patirtis – l÷šų įsisavinimo geb÷jimai

• 2007-2013 m. patirtis ir iššūkiai – l÷šų įsisavinimas 
po ekonominio sunkmečio ir efektyvus 
panaudojimas 

• 2014-2020 m. iššūkiai – projektų ir programų
rezultatų tvarumas, investicijų socialin÷ ekonomin÷
nauda



• BPD 2004-2006 m. –atsitiktin÷ parama

• I, II, III VP 2007-2013 m. - netiesiogin÷ parama
(ŠMM Kūrybinių ir kultūrinių industrijų nacionalin÷ kompleksin÷ programa; 

SM IVPK kultūros paveldo skaitmeninimas; ŪM kūrybiniai klasteriai, 
menų inkubatoriai, turizmo infrastruktūra)

• 2014-2020  m. TIESIOGINö PARAMA? 
(Nacionalinių investicijų į kultūros infrastruktūrą ir į žmogiškąjį kapitalą
papildomumas, siekiant išsaugoti visuomen÷s saugumą, Lietuvos paveldą ir

tapatybę Vidurio Rytų Europoje ir globaliame pasaulyje)

KULTŪROS MINISTERIJOS SRITYS (INFRASTRUKTŪRA, ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI, 
PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ KŪRIMAS)

KULTŪROS 
ir GAMTOS 
PAVELDAS

VIZUALIEJI 
MENAI 

KNYGOS IR 
LEIDYBA

AUDIOVIZUALINö
IR 
INTERAKTYVIOJI 
MEDIA

DIZAINAS IR 
KŪRYBINöS 
PASLAUGOS

TURIZMAS SPORTAS IR 
REKREACIJA



• “LIETUVA 2030” PAŽANGOS STRATEGIJA

• STRATEGIJOS „EUROPA 2020 M. INICIATYVOS IR 
NACIONALINö REFORMŲ DARBOTVARKö

• ŽALIOJI KNYGA IR ES DARBO PLANAS 2011-2014 M. 
KULTŪROS SRITYJE

• NACIONALINöS  IR KM STRATEGIJOS IR 
PROGRAMOS 

Kūrybin÷ visuomen÷ → Regionų identitetas→ Miestų atnaujinimas→ Socialinis 
kapitalas→ Meno kūr÷jų veik÷jų judumas, geb÷jimai → Kult ūros paslaugos 

sektoriams 



Siūlomas rodiklis Rodiklio reikšmė 

 Lietuva ES vidurkis 

Meninėse veiklose dalyvaujančių 

gyventojų dalis, proc. 

44% (2007) 62% (2007) 

Medijų raštingumo lygis/indeksas   

 

 

LT – 75,04, 2009/2010m. 19 vieta ES 

 

2020 m. - ne žemesnis nei ES vidurkis, 

2030 m. – ne žemesnė nei 7 vieta ES.  

ES 27 vidurkis – 

100 

Kultūrinių ir kūrybinių industrijų 

dalis BVP, proc. 

 

5,2 % (2007) 

6,6 proc. (2009/ 2010); 

7,1 proc. (2020); 

8,9 proc. (2030) 

 

2,6 % (2009) 

 

 

Kultūros produkcijos eksporto 

dalis visame eksporte, proc. 

 

0,3 % (2009)   

0,3 % (2010) 

0,5 proc. (2020); 

0,7 proc. (2030) 

0,6 % (2009) 

Kūrybinių industrijų  paslaugų 

eksporto dalis, proc.   

 

12,56 proc. (2008); 

24,67 proc. (2020); 

33,10 proc. (2030) 

 

- 

 



• “Lietuva 2030” pažangos strategija (KM siūlymai)

STRATEGIJOS 
PRIORITETAS

Esmin÷ pokyčių iniciatyva

SUMANI VISUOMEN ö

„KULTŪRA GRINDŽIAMAS KŪRYBIŠKUMAS“

“K ūrybinga visuomen÷”
• Skatinti kultūrines partnerystes, panaudojant kūrybos 

produktus ir kultūros paslaugas: švietimo ir socialin÷je, 
sveikatos apsaugos srityje, aplinkos srityse. 

• Skatinti meno kūr÷jų tarptautinius mainus ir menininkų
rezidencijų steigimą, siekiant užtikrinti kultūros 
atvirumą, dinamiškumą bei stiprinti kultūrinę
diplomatiją. 



• “Lietuva 2030” pažangos strategija (KM siūlymai)
STRATEGIJOS 
PRIORITETAS

Esmin÷ pokyčių iniciatyva

“Solidari
visuomen÷”

• Atnaujinti nacionalines kultūros, švietimo programas, užtikinti 
kultūros paveldo objektų išsaugojimą, skaitmeninti kultūros paveldo, 
šiuolaikinio meno ir kultūros objektus, taip pat teikti šiuolaikin÷s 
visuomen÷s poreikius atitinkančias naujos formos paslaugas. 

• Užtikrinti kultūros sklaidą ir jos prieinamumą visoje šalies 
teritorijoje.

• Kurti gyvybingą informacinę viešąją erdvę, skatinant pilietiškai 
atsakingą žiniasklaidą bei skirtingų formų informacijos prieigą. 

• Stiprinti bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas, skatinti 
įvairias tinklaveikos formas, viešojo ir privataus sektorių
bendradarbiavimą



• “Lietuva 2030” pažangos strategija (KM siūlymai)

STRATEGIJOS 
PRIORITETAS

Esmin÷ pokyčių iniciatyva

“Besimokanti visuomen÷”
• Sukurti veiksmingą mokymosi visą gyvenimą sistemą, 

efektyviai pritaikančią kultūros srities paslaugas ir 
kompetencijas bei informacinių ryšių technologijų
galimybes, siekiant užtikrinti dinamiškai visuomenei 
būtinų žinių bei įgūdžių įgijimą ir tobulinimą.



• “Lietuva 2030” pažangos strategija (KM siūlymai)

STRATEGIJOS PRIORITETAS Esmin÷ pokyčių iniciatyva

SUMANI EKONOMIKA “KŪRYBINIŲ IR KULTŪRINIŲ INDUSTRIJŲ ŪKIO 
SUBSEKTORIAUS PLöTRA”

“Verslo aplinka”
• Užtikrinti reikiamą intelektinių ir finansinių išteklių

prieinamumą, jų formų įvairovę. Sustiprinti intelektin÷s 
nuosavyb÷s apsaugą ir teisių į ją valdymą.

“Socialin÷ verslo atsakomyb÷”
• Socialiai atsakingo verslo ir kūrybinių industrijų

subsektoriaus partneryst÷s

“Ekonomikos integralumas”
• Kurti sąlygas verslo, švietimo, mokslo ir kultūros 

integracijai; sukurti palankias sąlygas kūrybinių ir 
kultūrinių industrijų pl÷trai šalyje bei konkurencingumui 
tarptautin÷se rinkose.



• Europos skaitmenin÷ darbotvark÷
(skaitmeninio turinio ir ir kūrybinių paslaugų rinkos 
didinimo priemon÷s)
– kurybinio ir kultūrinio turinio skaitmeninimas, 

– skaitmeninis ir žiniasklaidos priemonių naudojimo 
raštingumas ir darbuotojų ir suaugusiųjų („interneto 
imigrantai“), 

– jaunimo kvalifikacija ir įgūdžiai, 

– įtraukiosios skaitmenin÷s paslaugos, audiovizualinių
paslaugų kokyb÷)



• Inovacijų sąjunga 
(verslumas, tyrimai, intelektin÷ nuosavyb÷,  

produktai ir kūrybin÷s paslaugos)

• Nauji įgūdžiai ir darbo vietų skatinimas 
(menų ir dizaino švietimo, mokslo ir verslo 

partneryst÷, socialin÷ visuomen÷s įtauktis
regionuose, socialiai atsakingas valdymas)



• Globalizacijos erai pritaikytos pramon÷s 
politikos (kūrybinių industrijų sektoriaus 
eksportas)

• Kova su klimato kaita (tvari pl÷tra, eko
tematika) 

• EK Žalioji knyga „Kult ūra ir k ūrybos 
sektorių potencialo išlaisvinimas“(2010)



• A prioritetas. Kultūrų įvairov÷, kultūrų
dialogas ir kultūros prieinamumas bei 
integracinis poveikis

• B prioritetas. Kultūros ir kūrybos pramon÷

• C prioritetas. Geb÷jimai ir judumas

• D prioritetas. Kultūros paveldas, įskaitant 
kolekcijų judumą



- suburti tvarų kultūros, kūrybinių ir kultūrinių
industrijų sektoriaus aljansą, įtraukiant 
regioninius ir nacionalinius suinteresuotuosius 
(socialinius-ekonominius partnerius) siekiant 
skatinti kūrybingumą viešajame gyvenime ir 
versle per įvairias struktūrin÷s paramos formas ir 
priemones



• VIEŠŲJŲ ERDVIŲ INFRASTRUKTŪROS IR 
KULTŪROS PASLAUGŲ PLöTRA SOCIALINEI 
IR EKONOMINEI REGIONŲ GEROVEI

• KŪRYBINIŲ IR KULTŪRINIŲ INDUSTRIJŲ IR 
INOVACIJŲ PLöTRA

• MENO, KULTŪROS PARTNERYSČIŲ
VALDYMAS IR KOORDINAVIMAS VIEŠAJAME 
IR PRIVAČIAME SEKTORIUOSE



• Kultūros infrastruktūros atnaujinimas ir 
pritaikymas naujoms kokybiškoms paslaugoms

• Naujos kokyb÷s viešųjų erdvių infrastruktūros 
sukūrimas

• Kultūros paveldo objektų išsaugojimas, 
skaitmeninimas, užtikrinant šiuolaikin÷s 
visuomen÷s poreikius atitinkančių paslaugų
teikimą

VIEŠŲJŲ ERDVIŲ INFRASTRUKT ŪROS IR KULT ŪROS 
PASLAUGŲ PLöTRA SOCIALINEI IR EKONOMINEI 

REGIONŲ GEROVEI



• Kultūros sklaidos ir jos prieinamumo visoje šalies 
teritorijoje užtikrinimas

• Sukurti veiksmingą sistemą, efektyviai 
pritaikančią kultūros paslaugas ir kompetencijas 
bei informacinių ryšių technologijų galimybes, 
siekiant užtikrinti dinamiškai visuomenei būtinų
žinių bei įgūdžių įgijimą ir tobulinimą

VIEŠŲJŲ ERDVIŲ INFRASTRUKT ŪROS IR KULT ŪROS 
PASLAUGŲ PLöTRA SOCIALINEI IR EKONOMINEI 

REGIONŲ GEROVEI



KŪRYBINI Ų IR KULT ŪRINI Ų
INDUSTRIJŲ (KI) SEKTORIAI ()

PAVYZD ŽIAI KURUOJAMA 
SFERA

ARCHITEKTŪRA ARCHITEKTŪROS PASLAUGOS KM

MENAS VIZUALIEJI MENAI

MADA DRABUŽIŲ DIZAINAS

KINAS FILMAI, DOKUMENTIKA

MUZIKA KLASIKIN ö IR POPULIARIOJI

SCENOS MENAI TEATRAS

DIZAINAS GRAFINIS IR KOMUNIKACIJŲ /
PRODUKTO IR INDUSTRINIS / APLINKOS

PROGRAMINö ĮRANGA IT ŪM

ŽAISLAI IR ŽAIDIMAI ISTORINE TEMATIKA KM

KOMPIUTERINIAI ŽAIDIMAI
TELEVIZIJA, RADIJAS, MEDIA IR 
SKAITMENINIS TURINYS

NAUJOSIOS MEDIJOS (INTERNETAS, 
SOCIALINIAI TINKLAI)

KM

LEIDYBA LEIDYBA IR SPAUSDINTOS 
VISUOMENöS INFORMAVIMO 
PRIEMONöS

KM

KŪRYBINöS PASLAUGOS RINKODAROS, KULTŪRINöS IR POILSIO 
(TRADICINöS ir KULTŪROS IR 
KULTŪROS VERTYBIŲ) PASLAUGOS 

KM

MOKSLINIAI TYRIMAI IR 
TECHNOLOGINö PLöTRA

KI FUNDAMENTINIS MOKSLAS/ KI 
TAIKOMASIS MOKSLAS 

ŠMM, ŪM

KŪRYBINIŲ IR KULTŪRINIŲ INDUSTRIJŲ IR INOVACIJŲ PLöTRA



• skatinti kūrybiniųmiestų pl÷trą ir teritorijų revitalizaciją

• sukurti palankias sąlygas kūrybinių ir kultūrinių industrijų
konkurencingumui tarptautin÷se rinkose

• skatinti kūrybingumą ir netechnologines inovacijas visoje 
ekonomikoje, kuriant aukštos kokyb÷s ir konkurencingas 
paslaugas bei produktus

• stiprinti kultūros produktų ir paslaugų valdymo, media
raštingumo, rinkodaros, kūrybinių inovacijų per kultūrą
procesų valdymo geb÷jimų, skirtų infrastruktūros efektyviam 
valdymui viešajame ir verslo sektoriuose

• sukurti subsidijų schemą tarptautinio ir nacionalinio lygio 
meno kūr÷jams

KŪRYBINIŲ IR KULTŪRINIŲ INDUSTRIJŲ IR INOVACIJŲ PLöTRA



• Sukurti ir įgyvendinti bendruomenių ir NVO r÷mimo 
sistemą, panaudojant kūrybos produktus ir meno, 
kūr÷jų paslaugas socialin÷s sanglaudos, 
pilietiškumo, saugumo problemų sprendimui

• Skatinti partnerystes švietimo ir socialin÷je, 
sveikatos apsaugos, aplinkos, žem÷s ūkio srityje, 
aplinkos srityse 

• Skatinti įvairias tinklaveikos formas, viešojo ir 
privataus sektorių bendradarbiavimą

MENO, KULT ŪROS PARTNERYSČIŲ VALDYMAS IR 
KOORDINAVIMAS VIEŠAJAME IR PRIVA ČIAME 

SEKTORIUOSE



� SOCIALINIŲ-EKONOMINIŲ
PARTNERIŲ ĮTRAUKIMAS

� ATVIRUMAS VISUOMENEI: VIEŠUMAS 
IR PROJEKTINIŲ INVESTICIJŲ
REZULTATŲ SKLAIDA



• LIETUVOS KULTŪROS POLITIKOS KAITOS GAIRöS

• KŪRYBINIŲ IR KULTŪRINIŲ INDUSTRIJŲ
VYSTYMOSI IR PLöTROS STRATEGIJA 

• REGIONŲ KULTŪROS 2011-2020 M. PLöTROS 
PROGRAMA

• KULTŪRINIO TURIZMO PROGRAMA

• KŪRYBINIŲ PARTNERYSČIŲ PROGRAMA



• KULT ŪROS MINISTERIJOS DARBO PLANAS 2011-
2014: 
– SEKTORINö ANALIZ ö IR STEBöSENA

– VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS

– KULTŪROS  MINISTERIJOS PERTVARKA

– KULTŪROS AGENTŪROS - MENŲ TARYBOS 
PERTVARKA 

– PROJEKTINIŲ IDöJŲ KONKURSAI, 

– PRIORITETINIAI PROJEKTAI IR 
INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

– ADMINISTRACINIŲ IR PROJEKTINIŲ GöBöJIMŲ
STIPRINIMAS



AČIŪ UŽ DöMESĮ


