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2008 – 2010 metų strateginis veiklos planas

Šiandieninei Lietuvos visuomenei būdingi spartūs
pokyčiai tiek politinėje, tiek ekonominėje, tiek socialinėje
srityse. Verslumas ir veržlumas tampa sėkmę lemiančiais
bruožais, o gebėjimas įtvirtinti save – kiekvieno asmeniniu
uždaviniu. Tokioje aplinkoje svarbu nepamiršti, kad
kultūra yra kiekvienos visuomenės gyvybingumo
prielaida, skatinanti sutelktumą bendram darbui, kurianti
erdvę kiekvienam individui atskleisti savo gebėjimus ir
talentus.
Pasitinkant
Lietuvos
vardo
minėjimo
tūkstantmetį, būtina išlaikyti ir stiprinti kūrybines tautos
galias, ugdyti kultūros poreikį, gebėjimą ja didžiuotis ir ją
vertinti.
Lietuvos narystė Europos Sąjungoje ir NATO
skatina plėtoti mainus. Lietuvos kultūra turi kuo praturtinti
pasaulio kultūrą ir geba atsiverti kitų kultūrų patirčiai.
Tačiau integracija, suteikdama naujų galimybių, dar
akivaizdžiau pabrėžia valstybės atsakomybę už Lietuvos
kultūros gyvybingumą, savitumą ir konkurencingumą.
Planuojamas
laikotarpis
apima,
ko
gero,
reikšmingiausią atkurtosios nepriklausomybės laikotarpio
sukaktį: 2009 metais Lietuva švęs savo vardo minėjimo
tūkstantmetį, tais pačiais metais Vilnius taps Europos
kultūros sostine. 2008–2010 metai yra labai atsakingų
parengiamųjų darbų šiai sukakčiai minėti laikotarpis, todėl
itin daug dėmesio skiriama sėkmingam Lietuvos
tūkstantmečio programos ir Nacionalinės programos
„Vilnius – Europos kultūros sostinė“ įgyvendinimui
užtikrinti. 2008 metai žymi pasirengimą naujam kultūros
politikos formavimo ir įgyvendinimo etapui – numatoma
parengti Kultūros plėtros strategiją, kuri patobulins šiuo
metu galiojančias Lietuvos kultūros politikos nuostatas.
Šiandienos gyvenime kultūra tampa vis svarbesnė
įvairiais požiūriais – tiek kaip ekonominis veiksnys kuriant
patrauklią aplinką kapitalo investicijoms, tiek kaip
bendruomenę telkiantis dėmuo, tiek kaip socialinės
prevencijos priemonė. Šiuo daugialypiu aspektu vertinant
kultūrą, akivaizdu, kad tik bendros politikų ir visuomenės
pastangos gali sukurti tinkamas tautos kūrybinių galių
stiprėjimo ir sklaidos sąlygas.
Jonas Jučas
Kultūros ministras
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APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ
Išorės veiksniai
Politiniai veiksniai
Lietuvoje garantuojamos ir ginamos pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės, tarp jų – kultūrinės raiškos
laisvė. Lietuvos kultūros politika grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kultūrai
aktualiais strateginiais valstybės raidos planavimo dokumentais, tarptautinėmis kultūros srities sutartimis ir
susitarimais, kitais teisės aktais.
Pagrindiniai kultūros politikos tikslai ir uždaviniai aprašyti Lietuvos kultūros politikos nuostatose,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 542 (Žin., 2001, Nr. 421454), bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d nutarimu Nr. 1020 (Žin., 2006, Nr.1124273, 2008, Nr. 1-9). Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginis 2008–2010 m. veiklos planas
apibrėžia Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau vadinama – Kultūros ministerija) programines ir
finansines dvejiems metams numatytų priemonių įgyvendinimo sąlygas.
Valstybės politinės santvarkos stabilumas ir spartus ekonomikos augimas sudaro palankias sąlygas
įgyvendinti nuoseklią kultūros politiką. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje ir NATO suteikia galimybę
aktyviai dalyvauti svarstant ir priimant kultūros raidai svarbius dokumentus, atveria vis didesnes galimybes
tarptautiniams kultūros mainams, kultūrų įvairovei ir dialogui, padeda stiprinti priklausymo bendrai Europos
tautų kultūros erdvei jausmą, tačiau tuo pat metu lemia vis didesnę konkurencinę įtampą kultūros rinkoje.
Pagrindiniai valstybės raidos strateginiai dokumentai sudaro pakankamas politines prielaidas
demokratiškam, sistemiškam ir nuosekliam valstybės kultūros politikos įgyvendinimui. Valstybės ilgalaikė
raidos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 (Žin.
2002, Nr. 113-5029), Nacionalinio saugumo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m.
gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 (Žin., 2002, Nr.56-2233), Nacionalinė darnaus vystymosi strategija,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 (Žin. 2003, Nr.894029, 2007, Nr. 106-4348) pabrėžia, jog kultūra yra susijusi su svarbiausiais valstybės raidos prioritetais –
žinių visuomenės plėtra, nacionalinio saugumo užtikrinimu, darniu valstybės ūkio vystymu užtikrinant
nacionalinių, tarp jų ir kultūrinių, išteklių tausojimą. Kultūros sąsajas su kitomis valstybės politikos sritimis
padeda realizuoti Regionų kultūros plėtros 2008-2010 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1445 (Žin., 2008, Nr. 4-134) Etninės kultūros plėtros
valstybinė programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 793
(Žin., 2003, Nr. 60-2725), Paramos jauniesiems menininkams 2007-2015 m. programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 276 (Žin. 2007, Nr. 34-1239), Skaitymo
skatinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr.
1200 (Žin. 2006, Nr. 132-5006), Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos 2006-2011 m. programa, patvirtinta
LR Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 926 (Žin., 2006, Nr. 97-3922), Kultūros centrų
modernizavimo 2007-2020 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 4
d. nutarimu Nr. 785 (Žin., 2006, Nr. 88-3470), Muziejų modernizavimo 2007-20015 m. programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 275 (Žin., 2007, Nr. 34-1238) ir kitos
programos. Lietuvos tūkstantmečio programoje, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
liepos 18 d. nutarimu Nr. 971 (Žin., 2003, Nr.73-3405, 2006, Nr.100-3878), numatytos investicijos į kultūros
infrastruktūrą, taip pat projektų, susijusių su Vilniaus – Europos kultūros sostinės 2009 metais statusu
įgyvendinimas.
Šalies narystė Europos Sąjungoje padeda atskleisti ir išryškinti Lietuvos istorinius ir kultūrinius ryšius
su kitomis Europos šalimis, skatina tarptautinį Lietuvos menininkų ir kultūros įstaigų bendradarbiavimą bei
jų dalyvavimą Europos Sąjungos kultūrinėse programose. Kita vertus narystė Europos Sąjungoje (toliau –
ES) kelia Lietuvos kultūros, profesionalaus meno įstaigų, menininkų konkurencingumo problemą. Pasak
2006 m. atlikto Lietuvos įvaizdžio užsienio šalyse ir Lietuvoje įvertinimo, Lietuvos kultūra yra ypač gerai
vertinama užsienyje. Tai rodo, jog aukšto lygio Lietuvos profesionalų ir mėgėjų menas pripažintinas svarbiu
veiksniu pristatant Lietuvą užsienio valstybėse, formuojant gerą valstybės įvaizdį.
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Ekonominiai veiksniai
Ministerija siekia, kad augant valstybės biudžetui ne mažesne procentine išraiška augtų ir
biudžetinio finansavimo indėlis į kultūrą. Valstybės biudžeto lėšos yra pagrindinis šaltinis valstybinėms
kultūros įstaigoms išlaikyti, įvairių kultūros sričių kompleksinėms programoms bei konkursų būdu
finansuojamiems kultūros ir meno projektams įgyvendinti. Pastaraisiais metais valstybės Kultūros
ministerijos biudžeto apimtys didėjo: 2004 m. – 123 178 tūkst. Lt, 2005 m. – 156 024 tūkst. Lt., 2006 m. –
165 826 tūkst. Lt., 2007 m. – 198 013 tūkst. Lt., 2008 m. – 276 827 tūkst. Lt. Valstybės kapitalo investicijos
yra pagrindinis kapitalo investicijų į kultūros įstaigas šaltinis.
Nuo 2007 m. sausio 1 d. Lietuva dalyvauja naujos kartos ES programose Kultūra (2007–2013) ir
Media (2007–2013). Potencialūs paraiškovai yra informuojami apie galimybę pasinaudoti ES teikiama
parama kultūriniam Europos bendradarbiavimui, jiems paaiškinami paramos prioritetai ir sąlygos, padedama
Lietuvos projektų autoriams susirasti trūkstamus partnerius kitose šalyse. Kultūros ministerija taip pat
atsakinga už Lietuvos dalyvavimą ES audiovizualinio sektoriaus programose. Kaupiama ir skleidžia
informacija apie ES paramos audiovizualinio sektoriaus projektams galimybes.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų reglamentai neišskiria kultūros kaip atskiro investicijų prioriteto,
todėl Kultūros ministerija nėra tarpinė institucija įsisavinant struktūrinių fondų lėšas, o tai apsunkina
galimybes panaudoti fondų lėšas kultūrai finansuoti, nors Kultūros ministerija dalyvavo ES struktūrinių
fondų įsisavinimo 2007–2013 metais strategijos rengime ir siekė aktyvesnio su kultūra susijusių sričių
dalyvavimo įsisavinant struktūrinių fondų lėšas. Viešosios įstaigos „Europos kultūros programų centras“
atliktos apžvalgos duomenimis, su kultūra susiję projektai 2004–2006 metais gavo apie 4 proc. Europos
Sąjungos Struktūrinių Fondų paramos (apie 124 mln. Lt.). Nuo 2004 m. apskričių administracijoms skiriamos
lėšos kultūrai regionuose plėtoti, tačiau lėšų poreikis regionuose pranoksta galimybes.
2007 metais pradėtas įgyvendinti tarptautinis viešųjų bibliotekų kompiuterizavimo projektas, dėl kurio
trišalę sutartį 2006 metais pasirašė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka bei Billo ir Melindos Gates‘ų fondas. Projektas įgalina gerinti Lietuvos gyventojų naudojimąsi
informacinių technologijų galimybėmis naudingos informacijos gavimui ir bendravimui jungiant Lietuvos
valstybės bei Billo ir Melindos Gates‘ų fondo lėšas.
Dėl rėmimo tradicijų stygiaus nėra pakankamai išvystytas privataus sektoriaus vaidmuo remiant
kultūrą bei meną. Ministerija organizuoja konferencijas verslo ir kultūros sąsajų tematika, siekia parodyti, jog
privataus kapitalo parama kultūrai yra ilgalaikė investicija, taip pat gerinanti ir verslo aplinką.
Užsienio investicijų ir turistų Lietuvoje skaičiaus didėjimas, nedarbo mažėjimas ir didėjančios
gyventojų pajamos netiesiogiai sukuria didesnį poreikį kultūros vartojimui, jos įvairovei.
Socialiniai veiksniai
Šiuo metu Lietuvoje vis dar nėra gerai išplėtotos meno rinkos, nepakankamai aktyvi ir veržli meno
vadyba. Tai apsunkina menininkų galimybes gyventi iš kūrybos. Valstybė išlaiko didelės apimties
profesionalaus meno įstaigų infrastruktūrą, jose pagal sutartis dirbantys menininkai profesionalai turi visas
socialines garantijas.
Mažiau galimybių tenkinti savo kultūrinius poreikius turi mažesnes pajamas gaunantys žmonės.
Skurdo sąlygojama atskirtis tam tikras socialines grupes išstumia į kultūrinį užribį, taip stiprindama jų
nusivylimą ir priešiškumą kitoms visuomenės grupėms.
Seimui pateiktas svarstyti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio papildymo įstatymo
projektas, kurį parengė Kultūros ministerija, Seimui pritarus šioms pataisoms, savivaldybių skiriamos
stipendijos nebebus apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu. Taip pat Ministro Pirmininko pavedimu
sudaryta darbo grupė ilgalaikei kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimo strategijai parengti turėtų
paruošti siūlymus naujiems darbo užmokesčio klausimų sprendimams.
Kultūros infrastruktūros pertvarkos, nors augantys, tačiau palyginus vis dar maži kultūros darbuotojų
atlyginimai didina socialinę įtampą ir tarp pačių kultūros srityje dirbančių žmonių. Meno ir kultūros kūrėjai
išvyksta į užsienį ir tokiu būdu Lietuva netenka dalies kūrybinio potencialo.
Technologiniai veiksniai
Sparčiai vystantis modernioms komunikacijų technologijoms auga aktualios, išsamios ir prieinamos
informacijos vaidmuo visuomenėje. Viena iš prioritetinių valstybės sričių – informacinės visuomenės
kūrimas, tačiau kultūros įstaigų aprūpinimas naujomis informacijos technologijomis atsilieka nuo šalies
tempų.
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Lėtas kultūros įstaigų aprūpinimas šiuolaikinėmis technologijomis apsunkina ir darbuotojų
kvalifikacijos kėlimą, ir dalyvavimą tarptautiniuose kultūros projektuose, ir kultūros informacijos sklaidą.
Lietuvos meninio ugdymo ir kūrybinis procesai nepakankamai aprūpinti šiuolaikinėmis technologijomis.
Stinga kompiuterių, kino, video, garso, montažo ir kt. įrangos. Tai siaurina ugdymo galimybes ir silpnina
konkurencinį pajėgumą, todėl ministerija įgyvendina Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013
metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 1454
(Žin., 2002, Nr. 92-3943), Kultūros centrų modernizavimo 2007–2020 metų programą, Muziejų
modernizavimo 2007-2015 metų programą, Valstybės ir savivaldybių profesionaliųjų teatrų scenos
apšvietimo ir garso įrangos modernizavimo 2008–2010 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 541 (Žin. 2007, Nr. 65-2523).
Vidaus veiksniai
Teisinė bazė
Lietuvos Respublikos Konstitucija garantuoja ir gina pagrindines žmogaus teises ir laisves, tarp jų –
kultūros laisvę, teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei
idėjas, užtikrina nevaržomą minties, tikėjimo ir sąžinės laisvę, tautinėms bendrijoms priklausančių piliečių
teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius. Konstitucija taip pat įtvirtina, kad valstybė remia kultūrą ir
mokslą, rūpinasi Lietuvos istorijos, meno ir kitų kultūros paminklų bei vertybių apsauga.
Atskiras Lietuvos kultūros sritis reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 153-5573) apibrėžia, kas yra
meno kūrėjas, meno kūrėjų organizacija, įtvirtina paramą meno kūrėjams ir organizacijoms. Įstatymas
numato galimybę pagal autorines sutartis kuriančius ir mažas pajamas gaunančius meno kūrėjus drausti
lengvatiniu pensiniu draudimu bazinei pensijai, nuomotis kūrybines dirbtuves ne komercinio konkurso būdu,
nemokėti nekilnojamojo turto mokesčio už nuosavybės teise valdomas kūrybines dirbtuves, be muito
mokesčio įsivežti užsienyje savo sukurtus kūrinius.
Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 53-1292; 2003, Nr. 59-2638) apibūdina
Lietuvos Respublikos muziejų fondą, nustato Lietuvos muziejų sistemą, muziejų steigimo ir likvidavimo
tvarką, muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą, finansavimą ir valdymą. Lietuvos Respublikos bibliotekų
įstatymas (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431) nustato Lietuvos bibliotekų sistemą, ryšius tarp
bibliotekų, bibliotekų finansavimą ir valstybinį reguliavimą, apibūdina Lietuvos bibliotekų fondą ir jo
apsaugą. Lietuvos Respublikos kino įstatymas apibrėžia kino valstybinio valdymo pagrindus, nacionalinių
filmų gamybos, platinimo ir viešo rodymo tvarką bei finansavimą, užsienio filmų platinimo ir viešo rodymo
Lietuvoje tvarką. Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas reglamentuoja teatrų ir koncertinių įstaigų
vykdomą profesionalaus scenos meno veiklą, šių įstaigų finansavimą, darbuotojų darbo sąlygų ir socialinių
garantijų ypatumus.
Teisinė bazė autorių teisių ir gretutinių teisių srityje yra suderinta su tarptautinės teisės ir Europos
Sąjungos teisės reikalavimais. Lietuva yra ratifikavusi pagrindines tarptautines sutartis, reglamentuojančias
autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą: Berno konvenciją dėl literatūros meno kūrinių apsaugos; Romos
konvenciją dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos; Ženevos konvenciją
dėl fonogramų gamintojų apsaugos nuo neteisėto jų fonogramų kopijavimo; Pasaulio prekybos organizacijos
sutartį dėl intelektinės nuosavybės aspektų, susijusių su prekyba; Pasaulinės intelektinės nuosavybės
organizacijos sutartis - Autorių teisių sutartį ir Atlikimų ir fonogramų sutartį.
Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr.
28-1125) reglamentuoja autorių teises į literatūros, mokslo ir meno kūrinius, atlikėjų, fonogramų gamintojų ir
transliuojančiųjų organizacijų teises (gretutines teises), autorių teisių ir gretutinių teisių įgyvendinimą,
kolektyvinį teisių administravimą ir gynimą. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų
kodeksas (Žin., 1985, Nr. 1-1) ir Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 89-2741)
numato atitinkamai administracinę ir baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą kūrinių ir gretutinių teisių objektų
panaudojimą komerciniais tikslais. Tačiau tobulėjant ir vis sparčiau plintant naujosioms technologijoms,
skirtoms kūrinių atgaminimui ir kopijavimui būtina gerinti kompensacinio atlyginimo mokėjimo autoriams
norminę bazę ir tvarką.
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Lietuvos tarptautinis kultūrinis bendradarbiavimas grindžiamas tarptautinėmis dvišalėmis ir
daugiašalėmis kultūrinio bendradarbiavimo sutartimis. Lietuva yra pasirašiusi 26 dvišales tarpvyriausybines
ir 9 tarpžinybines kultūrinio bendradarbiavimo sutartis, programas ir protokolus. Kultūrinio
bendradarbiavimo sutartys skatina kultūrinį dialogą su pasaulio tautomis ir jų kultūrų bei istorijos pažinimą,
skatina kartu ieškoti bendrų vertybių.
Regionų kultūros plėtros teisinį pagrindą sudaro: Regioninės plėtros įstatymas (Žin., 2000, Nr. 8-1889;
2002, Nr. 123-5558), Apskrities valdymo įstatymas (Žin., Nr. 101-2015), Vietos savivaldos įstatymas (Žin.,
1994, Nr. 1-533; 2000, Nr. 91-2832), Kultūros centrų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 9-2394), Kilnojamųjų
kultūros vertybių apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 1-1179), Muziejų įstatymas, Bibliotekų įstatymas,
Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas (Žin., 1999, Nr. 82-2414), Turizmo įstatymas (Žin.,
2002, Nr. 9-1211), Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 1535571).
2005 m. balandžio 19 d. įsigaliojo Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nauja redakcija
(pakeitimai 2007-07-19 ir 2007-07-21), kurios tikslas – pertvarkyti ir sustiprinti kultūros paveldo apsaugos
administravimą, siekti, kad kultūros paveldas būtų integruotas į kitas valstybės gyvenimo sritis, nustatyti
nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, saugojimo ir tvarkybos teisinius pagrindus, rūpintis Lietuvai
reikšmingu nekilnojamuoju kultūros paveldu, esančiu kitose valstybėse.
Siekiant įgyvendinti šiuos paveldo apsaugos pertvarkos principus, vykdoma Ilgalaikė kultūros vertybių
išsaugojimo programa, Valstybinės dvarų paveldo išsaugojimo programa, Nekilnojamojo kultūros paveldo
pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programa bei sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto. Sukurti
visi numatyti poįstatyminiai aktai, reikalingi Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
įgyvendinimui. Be to, teisinėmis priemonėmis būtina stiprinti paveldo objektų valdytojų atsakomybę už
paveldo išsaugojimą.
Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas nustato bendrus lietuvių etninės kultūros
valstybinės globos pagrindus, etninės kultūros apsaugos ir tęstinumo priemones ir sąlygas. Įstatymas
tobulintinas jame labiau išskiriant nematerialaus paveldo apsaugą bei sprendžiant regionų kultūros klausimus
etnografiniams regionams nesutampant su apskričių ribomis. Tačiau įstatyme nepakankamai apibrėžta etninės
kultūros nematerialaus paveldo apsauga. Įstatyme įtvirtinta etninės kultūros valstybinę globą užtikrinanti
institucijų sistema: Etninės kultūros globos taryba su padaliniais etnografiniuose regionuose, kurie šiandien
nesutampa su administraciniais. Todėl regioniniams padaliniams sunku vykdyti pagrindinę funkciją – padėti
apskričių viršininkams ir savivaldos institucijoms spręsti etnografinio regiono etninės kultūros globos
klausimus.
Visuomenės informavimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254) nustato viešosios
informacijos gavimo, parengimo, platinimo tvarką ir viešosios informacijos rengėjų, platintojų, jų savininkų
ir žurnalistų teises ir atsakomybę. Valstybinės kalbos įstatymas nustato valstybinės kalbos vartojimą
viešajame Lietuvos gyvenime, valstybinės kalbos apsaugą, kontrolę ir atsakomybę už Valstybinės kalbos
įstatymo pažeidimus.
Įstatymiškai įteisinta galimybė Lietuvos gyventojams dalį (2 %) savo pajamų skirti pasirinktos
kultūros įstaigos veiklai remti.
Organizacinė struktūra
Kultūros ministerija yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija, kuri vykdo įstatymų ir
kitų teisės aktų jai pavestos kultūros srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės
politiką. Kultūros ministeriją sudaro 13 skyrių:
Profesionalaus meno skyrius
Programų skyrius
Finansų ir turto valdymo
skyrius
Informacinės visuomenės
Tarptautinių ryšių ir Europos Vidaus audito skyrius
plėtros skyrius
reikalų skyrius
Regionų kultūros skyrius
Strateginio planavimo skyrius Bendrųjų reikalų skyrius
Autorių teisių skyrius
Saugomų teritorijų ir paveldo
apsaugos skyrius

Teisės ir personalo skyrius
Buhalterinės apskaitos ir
atskaitomybės skyrius
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Kultūros ministerijos įsteigtos įstaigos (kartu su nacionalinėms įstaigomis) – 13 teatrų, 6 koncertinės
įstaigos, 14 muziejų, 2 kultūriniai rezervatai, Trakų istorinis nacionalinis parkas, Lietuvos nacionalinės
UNESCO komisijos sekretoriatas, bei 3 centrai: Šiuolaikinio meno centras, Lietuvos kultūros darbuotojų
tobulinimosi centras ir Lietuvos liaudies kultūros centras. 2008 m. įsteigta biudžetinė įstaiga Tarptautinis
kultūros programų centras. Kultūros ministerija yra 12 viešųjų įstaigų steigėja, jos reguliavimo sričiai
priklauso 1 uždara akcinė bendrovė ir valstybinė įmonė Vilniaus pilių direkcija. Kultūros ministerija įstatymų
nustatyta tvarka vykdo kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo asociacijų veiklos
priežiūrą.
Prie Kultūros ministerijos veikia 9 tarybos ir 14 ekspertų komisijų, kurios padeda įgyvendinti
valstybės kultūros politiką:
1. Lietuvos kultūros ir meno taryba
1. Baleto ir šiuolaikinio šokio komisija
2. Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno
2. Muzikos komisija
premijų komisija
3. Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių
3. Valstybei priklausančių vertingų muzikos
taryba
instrumentų priežiūros komisija
4. Muziejų taryba
4. Dailės komisija
5. Kino taryba
5. Fotomeno komisija
6. Bibliotekų taryba
6. Tarpdisciplininio meno komisija
7. Teatrų ir koncertinių įstaigų taryba
7. Literatūros ir leidybos komisija
8. Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos
8. Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo,
statuso suteikimo taryba
esančio užsienyje komisija
9. Kultūros centrų taryba
9. Etninės kultūros komisija
10. Regionų kultūros projektų rėmimo komisija
11. Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos
komisija
12. Skaitymo skatinimo komisija
13. Lietuvoje rengiamų profesionalaus muzikos
meno atlikėjų tarptautinių konkursų
vertinimo komisija
14. Kultūros vertybių restauratorių atestavimo
komisija
Kultūros ministerijos valdymo srities įstaigos, savarankiškos asignavimų valdytojos, yra:
1. Kultūros paveldo departamentas prie
Kultūros ministerijos
3. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka
5. Lietuvos nacionalinis muziejus
7. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės
muziejus
9. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2. Valstybinė kalbos inspekcija
4. Lietuvos aklųjų biblioteka
6. Lietuvos dailės muziejus
8. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto
teatras
10. Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė
filharmonija

Žmonių ištekliai
Kultūros ministerijoje yra 92 etatai, iš jų – 75 valstybės tarnautojai, kiti dirba pagal darbo sutartis. Taip
pat Lietuvos Respublikos atstovybėse užsienio valstybėse dirba 11 kultūros atašė ir viena pavaduotoja, kurie
yra valstybės tarnautojai.
Būtina stiprinti kultūros darbuotojų vadybos, naudojimosi naujomis informacinėmis technologijomis
įgūdžius bei gebėjimus rengti kultūros projektus ES programų ir fondų finansavimui.
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Augant tarptautiniam susidomėjimui Lietuvos kultūra bei plečiant kultūrinės sklaidos galimybes
pasaulyje, būtina toliau plėsti kultūros atašė tinklą. Be to, atsižvelgiant į tai, kad Lietuva 2013 m.
pirmininkaus Europos Sąjungai, būtina padidinti Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus darbuotojų
skaičių, taip pat kitų skyrių, kuruojančių atskiras kultūros sritis, darbuotojų skaičių. Jau dabar reikia ruošti
specialistus, kurie galėtų pirmininkauti ES komitetuose.
2007 metais Kultūros ministerijoje suformuotas Strateginio planavimo skyrius, kuriame šiuo metu
dirba 3 valstybės tarnautojai. Pagrindinis skyriaus uždavinys – sukurti ir įdiegti kultūros srities strateginio
planavimo sistemą, suderinant Kultūros ministerijos, jai pavaldžių bei jos kompetencijos srities įstaigų
strateginį veiklos planavimą, apibrėžiant svarbiausius jų veiklos rodiklius, kurie taip pat padėtų įvertinti
Lietuvoje vykstančius kultūros procesus tarptautiniame kontekste.
Planavimo sistema
Trejų metų laikotarpiui ministerijos veikla planuojama rengiant institucijos strateginį veiklos planą,
kuriame apibrėžiamos programinės ir finansinės kultūros politikos priemonių įgyvendinimo sąlygos.
Politinė pagrindinių valstybės raidos strategijų bei tarpinstitucinių programų reikšmė nacionalinės
kultūros plėtrai artimiausiu metu gali stiprėti dėl dviejų priežasčių: valstybėje diegiama vieninga strateginio
planavimo sistema reikalauja didesnės atskirų kultūros sričių programų koordinacijos su kitų valstybės sričių
programomis, bei visos kultūros srities planavimo integracijos į bendrą valstybės raidos strategiją.
Nacionalinė kultūros plėtra planuojama vadovaujantis Lietuvos kultūros politikos nuostatomis, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonėmis. Siekdama užtikrinti
nuoseklų valstybės kultūros politikos įgyvendinimą, Kultūros ministerija rengia kompleksines kultūros sričių
programas. Parengtos ir patvirtintos Paramos jauniesiems menininkams 2007–2015 m., Bibliotekų
renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 m., Regionų kultūros plėtros 2008–2010 m., Etninės kultūros
plėtros valstybinė, Kultūros centrų 2007–2020 m. renovacijos ir modernizavimo, Skaitymo skatinimo, Vaikų
ir jaunimo kultūrinės edukacijos 2006–2011 m. programa, Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų,
Valstybės ir savivaldybių profesionaliųjų teatrų scenos apšvietimo ir garso įrangos modernizavimo 2008–
2010 metų programos. Planuojamu laikotarpiu bus įgyvendinta Nacionalinė programa „Vilnius – Europos
kultūros sostinė 2009“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 150
(Žin., 2008, Nr. 25-914).
Finansiniai ištekliai
Augant valstybės biudžetui Kultūros ministerijai tenkanti valstybės biudžeto dalis procentais kasmet
lieka nepakitusi. Ministerijai ir jos valdymo sričiai tenka 2003 m. - 1,7 %, 2004 m. - 1,5 %, 2005 m. - 1,7 %,
2006 m. - 1,7 %; 2007 m. – 1,7 %. Esant nepakankamam finansavimui kasmet tenka prašyti papildomų lėšų
iš Vyriausybės rezervo fondo neatidėliotinoms priemonėms vykdyti. Daugiausia lėšų skiriama meno kūrybos
plėtrai ir sklaidai, paveldo išsaugojimui, taip pat kultūros įstaigų modernizacijai.
Kalbant apie 2007 m. valstybės biudžeto apimtis, galima konstatuoti, kad biudžetas nėra pakankamas
Kultūros ministerijai keliamiems reikalavimams įvykdyti. Lėšų poreikis (be Valstybės investicijų programos)
yra ketvirtadaliu didesnis nei numatyta biudžete.
Lėšų kapitalo investicijoms kitimas
Valstybės investicijų programa yra pagrindinis kapitalo investicijų į kultūros įstaigas šaltinis (2005 m.
- 91456 tūkst. Lt., 2006 m. skirta 117179 tūkst. Lt., 2007 m. skirta 158746 tūkst. Lt.).
Šie duomenys leidžia teigti ir daryti išvadą, kad kompleksinės kultūros srities programos ir dažnai su
jomis susiję kapitalo investicijų projektai tampa vis svarbesne kultūros politikos įgyvendinimo priemone.
Kapitalo investicijų, skirtų kultūros infrastruktūrai atnaujinti, poreikis artimiausiais metais nemažės
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Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Asignavimų valdytojas

2005 m.

2006 m.

2007 m.

Kultūros ministerija
Kultūros ministerijos
valdymo sritis
Savivaldybės, apskritys
ir kitos kultūros
institucijos
“Kultūra” iš viso

52570
15636

47 420
25 574

72398
39 749

23250

44185

46599

91456

117 179

158746

Apskaitos tinkamumas
Institucijos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymu (Žin., 1992, Nr. 20-588; 2001, Nr. 85-2970),
Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m.
kovo 16 d. įsakymu Nr. 70 (Žin., 2001, Nr. 30-978; 2007, Nr. 4-188). Apskaita yra kompiuterizuota,
naudojama buhalterinės apskaitos programa „Stekas“. Mokėjimams valstybės biudžeto lėšomis naudojama
Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema VBAMS.
Kultūros ministerija kaupia kultūros srities statistinę medžiagą bei Kultūros ministerijos reguliavimo
srities įstaigų ataskaitose pateikiamus duomenis. Šiai dienai kultūros srities statistinė medžiaga
nepakankamai susisteminta. Atsižvelgiant į Europos Komisijos užsakymu atlikto tyrimo „Europos kultūros
ekonomika“ išvadas bei kitą tarptautinę praktiką, diegiama kultūros srities statistinių rodiklių sistema.
Ryšių sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos)
Kultūros ministerijoje įdiegtas vidinis kompiuterių tinklas, užtikrintos darbuotojų galimybės naudotis
internetu ir elektroniniu paštu, taip pat sukurtas ir nuolat atnaujinamas ministerijos tinklalapis www.lrkm.lt.
Regionuose kultūros informacija išskaidyta, nepakankamai koordinuojama. Apskričių ir savivaldybių
interneto puslapiuose kultūra pristatoma nepakankamai išsamiai. Nepakankamai glaudus regionų kultūros
įstaigų bendradarbiavimas su turizmo informacijos centrais.
Ministerijos įsteigti muziejai turi priėjimą prie interneto, el. paštą. Muziejai turi savo internetinius
puslapius portale ,,Lietuvos muziejai”, o kai kurie – savo atskirus internetinius puslapius, kuriuose
informacija pateikiama keliomis kalbomis. 2003 m. Lietuvos dailės muziejus kartu su AB ,,Alna” rengia
Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS), skirtą muziejų rinkinių apskaitai ir pristatymui
visuomenei.
Lietuvos bibliotekose diegiama vieninga integrali automatizuota informacijos sistema (LIBIS
programa), kurios pagrindinis tikslas yra integruoti Lietuvos bibliotekų informacijos išteklius, siekiant
išvengti katalogavimo, informacinio aprūpinimo bei kitų procesų dubliavimo, ir sudaryti galimybę bet kuriam
Lietuvos ir pasaulio vartotojui greitai ir efektyviai rasti reikalingą dokumentą Lietuvos bibliotekų
kataloguose.
Vidaus kontrolės sistema (taip pat vidaus audito sistema)
2008 metais prioritetiniu vidaus auditu pavaldžiose įstaigose pasirenkamas veiklos auditas, kurio metu
vertinama organizacinė struktūra, personalo politika, kontrolės procedūros, turto apskaita ir panaudojimas,
apskaitos sistemos, veiklos elementai ir kt. Įvertinus audituojamojo subjekto vidaus kontrolės sistemos
funkcionavimą bei galimą rizikos veiksnių įtaką, vidaus audito ataskaitose pateiktos išsamios
rekomendacijos, kaip sustiprinti vidaus kontrolės procedūras bei šalinti pastebėtus trūkumus.
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Kadangi vienas iš pagrindinių vidaus audito uždavinių yra vertinti viešojo juridinio asmens (šiuo
atveju – ministerijos) strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymą bei valstybės turto naudojimą
ekonomiškumo bei rezultatyvumo požiūriais, 2008 m. planuojama įvykdyti 4 tokio pobūdžio vidaus auditus,
kurių objektas – 2007 m. Kultūros ministerijos kai kurių programų ir jų priemonių administravimo ir finansų
kontrolės būklės vertinimas bei atrankos būdu pasirinktų konkrečių projektų vykdytojų (lėšas gavusių
subjektų) atsiskaitymo bei lėšų panaudojimo pagal išlaidas pateisinančius dokumentus vertinimas.
SSGG ANALIZĖ
STIPRYBĖS:
• Tankus iš valstybės biudžeto išlaikomų kultūros įstaigų tinklas sudaro infrastruktūrines prielaidas
kultūros sklaidai.
• Talentingų, profesionalių, aktyviai kuriančių menininkų gausa.
• Svarbus aukšto lygio profesionalaus ir mėgėjų meno vaidmuo pristatant Lietuvą užsienyje.
• Turtingas kultūros paveldas, istoriniai kultūriniai ryšiai su Europos valstybėmis.
• Svarbių kultūros paveldo objektų įtraukimas į UNESCO Pasaulio paveldo objektų sąrašą skatina
visuomenės aktyvumą ir dėmesį paveldosaugai.
SILPNYBĖS:
• Nepakankamai sparčiai modernizuojama kultūros infrastruktūra, nepakankamas kultūros įstaigų
aprūpinimas naujomis informacinėmis technologijomis.
• Nepakankamos finansinės ir teisinės galimybės nepriklausomų, originalių kūrybinių iniciatyvų
įgyvendinimui.
• Nepakankamai susistemintas kultūros statistikos kaupimas ir analizė.
• Nepakankamai teigiamas visuomenės požiūris į intelektinės nuosavybės svarbą ir nepakankamai
nepalankus - į neteisėtos produkcijos gamintojus ir platintojus.
• Nesubalansuota didžiųjų miestų ir regionų kultūros plėtra nepakankamai tenkinami kaimo gyventojų
kultūriniai poreikiai.
• Nepakankamas dėmesys vaikų ir jaunimo kultūrinių poreikių bei kūrybiškumo ugdymui.
• Nepakankamas kultūros paveldo apsaugos ir apskaitos programų finansavimas iš valstybės ir
savivaldybių biudžeto.
• Nepakankama kultūros darbuotojų vadybos, naudojimosi naujomis informacinėmis technologijomis,
kvalifikacija, nepakankamas jų pasirengimas rengti projektus ES programų ir fondų finansavimui.
• Lyginant su kitomis sritimis, žemi kultūros darbuotojų atlyginimai.
GALIMYBĖS:
• Kūrybinių profesijų atstovų gausa sudaro sąlygas kūrybinių industrijų plėtrai.
• Narystė ES potencialiai suteikia papildomų teisinių ir ekonominių galimybių plėtoti nacionalinę
kultūrą.
• Turtingas kultūros paveldas bei kultūros paslaugų kokybė ir įvairovė skatina kultūrinio turizmo
projektų vystymą ir įgyvendinimą.
• Didėjantis užsienio turistų skaičius bei jų viešėjimo laikas potencialiai didina kultūros paslaugų
poreikį, skatina kultūrinio turizmo projektų vystymą ir įgyvendinimą.
• Šalies ekonominis augimas sudaro prielaidas išlaikyti ir didinti valstybės paramos kultūrai ir menui
lygį, didina piliečių finansines galimybes dalyvauti kultūroje ir naudotis kultūros paslaugomis.
• Strateginio planavimo bei programinio finansavimo diegimas valstybės mastu sudaro prielaidas
efektyviau planuoti nacionalinę kultūros plėtrą, ją glaudžiau koordinuojant su kitomis valstybės
sritimis, veiksmingiau išnaudojant integraliuosius, tarpsektorinius kultūros aspektus, atnaujinti ir
suaktyvinti kultūrinio gyvenimo procesus.
• Didėja Lietuvos gyventojų vidaus vartojimo apimtys.
• Įstatymiškai įteisinta galimybė dalį (2 %) savo pajamų skirti pasirinktos kultūros įstaigos veiklai remti
skatina žmones palaikyti artimiausios aplinkos kultūrinį gyvenimą, aktyvina kultūrinės viešuomenės
formavimąsi.
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•
•

Dalyvavimas tarptautiniuose kultūros projektuose bei jų rengimas šalyje (planuojamu laikotarpiu
pirmiausiai – Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“) sustiprina Lietuvos
kaip patrauklios ir įdomios šalies įvaizdį tarptautinėje arenoje.
Šiuolaikinės informacinių technologijų priemonės sudaro palankias sąlygas nacionalinės kultūros
sklaidai, didinti kultūros prieinamumą visuomenėje.

GRĖSMĖS:
• Globalizacija ir kultūrų niveliacijos tendencija gali sąlygoti ekonomiškai stiprių valstybių kultūrų
poveikio nacionalinei kultūrai augimą.
• Dėl valstybinių investicijų stokos ir suinteresuotų verslo struktūrų spaudimo galimas nepakankamai
apsaugoto kultūros paveldo nykimas.
• Dėl nepakankamai puoselėjamos meno įvairovės bei menininko vaidmens nuvertinimo gali smukti
visuomenės kūrybinis potencialas.
• Nepakankamai efektyvus šalies kultūros pristatymas gali stabdyti kultūrinio turizmo plėtrą, užsienio
investicijas.
• Dėl nepatenkinamos meno ir kultūros žmonių socialinės padėties gali dar labiau išaugti šių žmonių
emigracija, sukelianti kultūrinį šalies gyvybingumą užtikrinančių talentų nutekėjimo pavojų.
• Dėl ekonominių, demografinių ir socialinių veiksnių didėjanti kultūros koncentracija didžiuosiuose
miestuose gali sąlygoti regionų kultūros nuosmukį.
• Dėl neefektyvaus ir nepakankamo finansavimo gali blogėti kultūros paslaugų kokybė.
STRATEGINIAI RYŠIAI
1. Siekiant išlaikyti ir skatinti kultūros turinio ir meninės raiškos įvairovę būtina tobulinti teisines ir
finansines prielaidas spartesniam meno rinkos augimui, kūrybinių industrijų plėtrai, nevyriausybinio
kultūros sektoriaus veiklai.
2. Siekiant nacionalinės kultūros atvirumo ir konkurencingumo kryptingai plėtoti Lietuvos kultūros ir
meno pristatymą užsienyje, intensyvinti kultūrinius ryšius su užsieniu bei efektyviau išnaudoti
tarpkultūrinių mainų teikiamas galimybes, ypač su ES šalimis. Aktyviau dalyvauti tarptautiniuose
projektuose, skatinti tokių projektų vykdymą Lietuvoje.
3. Siekiant patenkinti augančius visuomenės informavimo poreikius bei užtikrinti nacionalinės kultūros
konkurencingumą naujų informacijos technologijų srityje, būtina plėtoti kultūros įstaigų – bibliotekų
ir muziejų – galimybes teikti informacines paslaugas, naudotis internetu, sudaryti kuo palankesnes
sąlygas nacionalinės kultūros sklaidai šiuolaikinėmis informacinių technologijų priemonėmis.
4. Plėtojant kultūros srities strateginį planavimą ir programinį finansavimą siekti glaudesnio kultūros
plėtros koordinavimo su kitų valstybės sričių strategijomis. Todėl būtina sistemingai analizuoti
kultūros procesus, rengti ir įgyvendinti kompleksines kultūros sričių programas, stiprinti kultūros
vaidmenį valstybės raidos strategijose ir tarpsektorinėse programose.
5. Praplėsti kultūros specialistų kvalifikaciją, parengti naujas kvalifikacijos kėlimo programas, stiprinti
administracinius ir vadybinius gebėjimus, kurių dėka kultūros sektoriaus darbuotojai rengtų
sėkmingus projektus įsisavinant ES lėšas, jų kompetencija atitiktų rinkos poreikius.
6. Plėtojant ne įstaigų funkcionavimą, bet jų veiklą remiantį programinį finansavimą didinti jo santykinę
dalį bei optimizuoti kultūros infrastruktūros išlaikymo sąnaudas. Siekiant atnaujinti kultūros
infrastruktūrą bei technologinę bazę, būtina sudaryti programines ir finansines sąlygas kapitalo
investicijoms.
7. Siekiant tolygios kultūros plėtros didžiuosiuose miestuose ir regionuose bei skatinant kultūrinės ir
meninės raiškos įvairovę remti regionų ir etninę kultūrą, skatinti visuomenės dalyvavimą kultūroje,
remti nevyriausybinių organizacijų kultūros projektus. Didinti regionų patrauklumą palaikant jų
kultūrinį savitumą atskleidžiančius projektus.
8. Naudojantis turtingu kultūros paveldu bei tradiciškai stipriais istoriniais-kultūriniais ryšiais su Europa,
būtina sudaryti palankias teisines ir finansines sąlygas kultūros paveldo išsaugojimui ir tausojančiam
naudojimui bei etninės kultūros plėtrai sąsajoje su kultūrinio turizmo teikiamomis galimybėmis.
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Institucijos misija
Sudaryti sąlygas šalies meno ir kultūros raiškai, jos sklaidai Lietuvoje ir užsienyje, Lietuvos kultūros
tapatumo išsaugojimui, visuomenės dalyvavimui kultūroje, užtikrinti viešosios informacijos ir kultūros
paslaugų plėtrą, sklaidą ir prieinamumą visiems šalies gyventojams.
Institucijos strateginiai tikslai
Kodas

Institucijos strateginio tikslo pavadinimas

01
Skatinti kultūros ir meno kūrėjų kūrybinę veiklą ir jos sklaidą
Tikslo aprašymas
Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse kūrybiškumas ir inovatyvumas vis plačiau pripažįstami
svariausiais visuomenės ir šalies pažangos veiksniais. Sparti informacinių technologijų plėtra ir augantis jų
vartojimas visoje Lietuvoje, didėjantis gyventojų mobilumas skatina didesnį kultūros vartojimą bei kelia vis
aukštesnius reikalavimus kultūros kokybei bei įvairovei. Skatindama kūrybiškiausios Lietuvos visuomenės
dalies – profesionalių kultūros ir meno kūrėjų – veiklą, valstybė didina visuomenės konkurencingumą, ugdo
jos estetinį skonį, kritinio mąstymo gebėjimus, skatina pilietiškumą, patriotizmą, pasididžiavimą savo šalies
kultūra. Siekiant šio strateginio tikslo bus puoselėjamas ir plėtojamas nacionalinis profesionalusis scenos
menas, sudaromos sąlygos profesionaliam kino menui kurti ir skleisti, visuomenė supažindinama su
šiuolaikiniu menu, sudaromos sąlygos jo raiškai, skatinamai meno kūrėjų kūrybinė raiška ir jos pristatymas
visuomenei, užtikrinama autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, plėtojamas Lietuvos kultūros dialogas su
pasaulio kultūromis.
Tikslas bus matuojamas šiais efekto kriterijais:
01.01. Valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų renginių lankytojų skaičius (tūkst. žmonių);
01.02. Lietuvos kultūrą užsienyje pristatančių renginių lankytojų gausėjimas proc.
Lietuvos kultūrą užsienyje pristatančių renginių lankytojų
gausėjimas (procentais per metus)

Valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų renginių lankytojų skaičius
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02

Išsaugoti ir populiarinti Lietuvos kultūros paveldą ir tradicijas, skatinti visuomenės
dalyvavimą kultūroje, didinti kultūros ir viešosios informacijos prieinamumą
Tikslo aprašymas
Lietuvos kultūros įvairovė yra pagrindinis kūrybiškumo šaltinis. Turtingas ir įvairus Lietuvos kultūros
paveldas, nuolat atsinaujinantis šiuolaikinės kultūros gyvenimas, vis didesnę reikšmę visuomenės gyvenimui
įgaunanti viešoji informacija reikalauja sudaryti tinkamas sąlygas kultūros vartojimui ir prieinamumui.
Siekiant šio tikslo bus išsaugojamas paveldas, istorinė ir kultūrinė atmintis, puoselėjamos ir plėtojamos
kultūros tradicijos ir mėgėjų meninė veikla, visuomenė aprūpinama kultūrine informacija.
Tikslas bus matuojamas šiais efekto kriterijais:
02.01. Respublikinių muziejų lankytojų gausėjimas proc.;
Respublikinių muziejų lankytojų gausėjimas
(procentais per metus)
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02.02. Fizinių ir virtualių apsilankymų bibliotekose kaita (didėjimas) proc.;
02.03. Dalyvaujančių meno mėgėjų kolektyvuose skaičius tūkstančiui gyventojų.
Fizinių ir virtualių apsilankymų bibliotekose kaita
(procentais)

Dalyvaujančių meno mėgėjų kolektyvuose skaičius
tūkstančiui gyventojų
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03

Sudaryti infrastruktūrines ir finansines sąlygas kokybiškų kultūros paslaugų plėtrai,
meno ir kultūros iniciatyvų įvairovės skatinimui
Bus sudaromos sąlygos Lietuvos kultūros infrastruktūros plėtrai bei kultūros politikos įgyvendinimo
administravimui, skatinamos kultūros iniciatyvos įvairiose kultūros ir meno srityse, siekiama gerinti
administracinius gebėjimus, susijusius su kultūros politikos įgyvendinimu.
Vykdant Valstybės investicijų programą bus rekonstruojamos ir renovuojamos Lietuvos kultūros įstaigas.
Siekiant kuo geriau panaudoti biudžeto lėšas, skiriamas kultūrai inicijuojami kultūros srities tyrimai.
Tikslas matuojamas efekto kriterijumi
03.01. Įgyvendinama investicinių Kultūros ministerijos projektų dalis nuo suformuluoto poreikio
(Kultūros ministerijos valdymo srities investicinių projektų poreikis yra suformuluotas Bibliotekų
renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų programoje, Muziejų modernizavimo 2007-2015 metų
programoje ir Valstybės ir savivaldybių profesionaliųjų teatrų scenos apšvietimo ir garso įrangos
modernizavimo 2008-2010 metų programoje).
13

Įgyvendinama investicinių Kultūros ministerijos
projektų dalis nuo suformuluoto poreikio
(procentais)
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Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai
(tūkst. litų)
Ekonominės
grupės

klasifikacijos

1. Iš viso asignavimų:
išlaidoms
iš jų darbo
užmokesčiui
turtui įsigyti
2. Finansavimo šaltiniai
2.1 Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetas
Iš jo: bendrojo finansavimo
lėšos
ES lėšos
Kitos specialiųjų programų
lėšos
2.2 Kiti šaltiniai
3. Kita svarbi informacija

Asignavimai
2007-iesiems
metams
198013
137300
46191

Asignavimai
Projektas
biudžetiniams
20092008-iesiems metams iesiems
metams
276827
151096
192254
149566
54776
47666

Projektas
2010-iesiems
metams
151096
149566
47666

60713

84573

1530

1530

183819

258533

132802

132802

14194

18294

18294

18294

Pagrindiniai rodikliai
Įstaigos
36

Teikiama programų
7

Etatai (skaičius vienetais)
3134

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEDAI
1 lentelė. 2007–2008-ųjų metų programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų
suvestinė.
2 lentelė. 2007–2010-ųjų metų programų asignavimų suvestinė.
3 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė.
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1b forma. Programų aprašymai.
Informacija apie dalyvavimą tarpinstitucinėse programose.
Informacija apie tarpinstitucinių programų vykdymo koordinavimą.

______________
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