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Darbo grupės veikla



Surengti 3 išplėstiniai darbo grupės posėdžiai ir 2 papildomi atskirai su
Ūkio ministerija ir Švietimo ir mokslo ministerija.
Posėdžių metu vyko svarstymai dėl prioriteto „Kultūra“ struktūros, tikslų,
uždavinių bei jų įgyvendinimo rodiklių.

Darbo grupės veikloje dalyvavo:
 Kultūros ministerija (vadovaujanti)
 Švietimo ir mokslo ministerija (pavaduojanti)
 Aplinkos ministerija
 Finansų ministerija
 Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
 Ministro Pirmininko tarnyba
 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
 Susisiekimo ministerija
 Ūkio ministerija
 Užsienio reikalų ministerija
 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
 Vidaus reikalų ministerija
 Ekspertai, socialiniai, ekonominiai partneriai

Horizontalus prioritetas „Kultūra“






„Lietuva 2030“ yra pabrėžiama, kad pagrindinę įtaką
sėkmingai šalies raidai turės Lietuvos piliečių kultūros,
mąstymo, elgsenos pokyčiai ir visuomenėje
vyraujančios vertybės.
Kultūros sektorius turi tapti šių procesų katalizatoriumi,
ypatingai įtvirtinant vieną iš trijų strategijos „Lietuva
2030“ vertybinių nuostatų – kūrybingumą.
Kultūra grindžiamas kūrybingumas neabejotinai įtakoja
naujų inovatyvių produktų ir paslaugų kūrimąsi, suteikia
žmogui įkvėpimą mokytis ir stiprina bendruomenes,
didina socialinių grupių sąsajas, gerina vietos įvaizdį,
kuria privačiojo ir viešojo sektoriaus partnerystę,
teigiamai veikia miestų ir regionų plėtrą.

Prioriteto pagrindiniai rodikliai („Lietuva 2030“)
 Visuomenės narių, kurie linkę dalyvauti vykdant
kultūrinę meninę veiklą, dalis;
 Savo šalies menais ir kultūra besidominčių
gyventojų dalis


Papildomi rodikliai:
 Visuomenės dalis, kuri labai didžiuojasi savo šalies
tapatybe;
 Kultūrinių ir kūrybinių industrijų dalis BVP,
procentais.


Prioritetas „Kultūra“ (1)
SUMANI EKONOMIKA

1 TIKSLAS: Skatinti
į globalias rinkas
orientuotus vert÷
kūrimo tinklus

1.3 Uždavinys.
Kurti ir pl÷sti
mokslinių tyrimų
ir
eksperimentin÷s
pl÷tros (MTEP),
inovacijų ir
kūrybingumo
infrastruktūrą ir
paslaugas

Kūrybingumo
infrastruktūros
pl÷tra

3 TIKSLAS: Skatinti
verslo
produktyvumą ir
darnią pl÷trą

3.2 Uždavinys.
Skatinti eksportą

Kultūrin÷s
kūrybin÷s
industrijos

3 TIKSLAS: Sukurti
tvarią, tolygią ir
efektyvią
ekonominę
infrastruktūrą

3.5 Uždavinys.
Pl÷toti turizmo
infrastruktūrą,
įskaitant kultūros
ir gamtos paveldą

Kultūrinis
turizmas

PRIORITETAS. Į
aukštą prid÷tinę
vertę orientuota,
integrali
ekonomika

PRIORITETAS:
Ekonominiam
augimui palanki
aplinka

Prioritetas „Kultūra“ (2)
SUMANI VISUOMENö

2 TIKSLAS: Stiprinti tapatybę,
pilietiškumą, atsakomybę ir
bendradarbiavimą

PRIORITETAS:
Visuomen÷s
ugdymas,
mokslas ir
kultūra

3 TIKSLAS: Skatinti kūrybingumą,
verslumą, ir lyderystę

4 TIKSLAS: Skatinti žinių kūrimą,
sklaidą ir panaudojimą

5 TIKSLAS: Skatinti sveikatos, gamtin÷s
ir kultūrin÷s aplinkos tausojimą

Prioritetas „Kultūra“ (3)
SUMANI VISUOMENö
PRIORITETAS: Visuomen÷s ugdymas, mokslas ir kultūra

2.1 Uždavinys. Stiprinti
tapatybę, pilietiškumą,
atsakomybę ir
bendradarbiavimą

2 TIKSLAS: Stiprinti
tapatybę,
pilietiškumą,
atsakomybę ir
bendradarbiavimą

2.2 Uždavinys. Išsaugoti
ir pritaikyti kultūros
paveldą ir ugdyti
sąmoningumą
2.3 Uždavinys. Skatinti
pilietiškumą per
kultūrinį, teisinį ir
ekonominį sąmoningumą
bei demokratinį
aktyvumą

RODIKLIAI
• Suskaitmeninto kultūros paveldo
prieinamumas internete (visų
skaitmeninių produktų prieinamumo
procentas).
• Kultūros paveldo prieinamumas
visuomenei, ypač jaunimui.
• Gyventojai, kurie naudojasi su
Lietuvos kultūros paveldu
susijusiomis elektronin÷mis
paslaugomis (visų šalies gyventojų
procentais).
• Privačių investicijų, vykdant
kultūros paveldo vertybių tvarkybą,
dalis (procentais).
• Medijų raštingumo lygis/indeksas.

Prioritetas „Kultūra“ (4)
SUMANI VISUOMENö
PRIORITETAS: Visuomen÷s ugdymas, mokslas ir kultūra

RODIKLIAI
3.1 Uždavinys. Skatinti
kūrybingumą

3 TIKSLAS: Skatinti
kūrybingumą,
verslumą ir
lyderystę
3.2 Uždavinys. Pl÷toti
viešąsias erdves užtikrinti kultūrin÷s
terp÷s sukūrimą

• Kultūros ir kūrybingumo
partnerysčių (dalis viešajame
sektoriuje).
• Vidutin÷s vartojimo išlaidos
vienam namų ūkio nariui per m÷nesį
poilsiui ir kultūrai (Lietuvos
statistikos departamentas).
• Kultūros produkcijos/paslaugų
vartojimo lygis.

Prioritetas „Kultūra“ (5)
SUMANI VISUOMENö
PRIORITETAS: Visuomen÷s ugdymas, mokslas ir kultūra

4 TIKSLAS:
Skatinti žinių
kūrimą, sklaidą ir
panaudojimą

4.5 Uždavinys. Skatinti
tyrimų metu įgytų žinių
nekomercinį
panaudojimą

Socialin÷s ir kultūrin÷s
pl÷tros, pasitelkus
mokslinius tyrimus,
skatinimas

RODIKLIAI
• Humanitarinių ir socialinių mokslų
išlaidų dalis MTEP.

Prioritetas „Kultūra“ (5)
SUMANI VISUOMENö
PRIORITETAS: Visuomen÷s ugdymas, mokslas ir kultūra

5 TIKSLAS:
Skatinti sveikatos,
gamtin÷s ir
kultūrin÷s
aplinkos
tausojimą

5.3 Uždavinys. Skatinti
kultūros objektus
tausojančią savimonę

RODIKLIAI
• Taisyklingo valstybin÷s kalbos
vartojimo viešosios informacijos
erdv÷je kontrol÷s masto did÷jimas
(procentais)

Prioritetas „Kultūra“ (6)

KŪLTŪRA

SUMANI VISUOMENö

PRIORITETAS:
Veikli ir solidari
visuomen÷

1 TIKSLAS: Didinti gyventojų gerovę ir
socialinę apr÷ptį

3 TIKSLAS: Didinti bendruomenių ir
nevyriausybinių organizacijų vaidmenį

Prioritetas „Kultūra“ (7)
SUMANI VISUOMENö
PRIORITETAS: Veikli ir solidari visuomen÷

1 TIKSLAS: Didinti
gyventojų gerovę
ir socialinę
apr÷ptį

1.4 Uždavinys. Didinti
viešųjų paslaugų
prieinamumą

• Kultūros įstaigų
infrastruktūra miestuose
ir regionuose.
• Netradicinių viešųjųs
erdvių pritaikymas ir
panaudojimas.

RODIKLIAI
• Kultūros infrastruktūros projektų
Lietuvoje gaus÷jimas (proc.)
• Viešųjų erdvių infrastruktūros
projektų Lietuvoje gaus÷jimas (proc.)

Prioritetas „Kultūra“ (8)
SUMANI VISUOMENö
PRIORITETAS: Veikli ir solidari visuomen÷

3 TIKSLAS: Didinti
bendruomenių ir
nevyriausybinių
organizacijų
vaidmenį

3.1 Uždavinys. Gerinti
sąlygas bendruomenių
dalyvavimui sprendžiant
vietos reikalus ir teikiant
veiksmingą pagalbą
pažeidžiamoms
visuomen÷s grup÷ms

•Įtraukti vietos
bendruomenes ir
privačių kultūros paveldo
objektų savininkus
prižiūr÷ti, tvarkyti ir
efektyviai pritaikyti
kultūros paveldo
objektus kultūrin÷ms ir
socialin÷ms reikm÷ms.

