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Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos pasiūlymai 

18-osios LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANUI 

 

LRV programos 
nuostata 

Problemos pagrindimas Siūloma priemonė/veiksmas Atsakinga 
ministerija 

Rodiklis 

I SKYRIUS VIENODOS STARTO POZICIJOS VISIEMS LIETUVOS ŽMONĖMS 
2.2. PROJEKTAS: VISIEMS PRIEINAMA GERA MOKYKLA IR ŠIUOLAIKINIS UGDYMO TURINYS 
2.2.2. Naujos kartos 
mokyklos – 
„Tūkstantmečio“ 
gimnazijos.  

Visuomenės edukacija yra esminis ir prioritetinis žingsnis 
kuriant estetinių poreikių visuomenę, vertinančią aukštą 
produkto ir paslaugų pridėtinę vertę, ilgalaikėje 
perspektyvoje prisidedant prie visuomenės mąstymo pokyčio 
ir pačios visuomenės transformacijos. Lietuva galėtų 
pasinaudoti Suomijos, kur dizainas ugdomas kaip 
kompetencija (analogiškai kaip kompiuterinio raštingumo) 
nuo pat vaikystės, modeliu.    

Įtraukti „Dizaino edukacijos" 
programą į formalųjį mokymą. 
 

ŠMSM  

2.2.5. Stiprūs 
skaitymo ir 
matematiniai 
gebėjimai. 

Moksliniais tyrimais pripažįstama, kad skaitymas yra visų 
dalykų mokymosi, suvokimo ir kritinio mąstymo pagrindas –  
sąmoningai skaitantis, skaitomą tekstą analizuojantis  
mokinys lengviau išspręs tiksliųjų mokslų uždavinius, supras 
socialinių, gamtos mokslų informaciją ir kt.Tačiau 
mokykloje, ypač pradinėse klasėse, skaitymas  ne tik nėra 
pakankamai įvertintas, bet ir vis labiau nuvertinamas, 
perkeliant dėmesį į nevaisingas diskusijas apie literatūros 
programą mokykloje. Literatūrinį raštingumą /skaitymą/, 
kaip ir bibliotekų veiklą, ŠMSM iki šiol matė tik KM veiklos 
srityje. Todėl būtina abiejų ministerijų sinergija ir aktyvūs 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo veiksmai. Problemas 
galima spręsti dvejopai: per mokyklų bibliotekas ir 
organizuojant skaitymo pamokas mokyklose, kurios būtų 
skirtos ne literatūrai, ne gramatikai, o konkrečiai vaikų 
skaitymo įgūdžiams ir teksto suvokimui gerinti. 

Lietuvoje mokyklų bibliotekos negauna atskiro finansavimo 
knygoms įsigyti. Mokyklos bibliotekos fondo 
komplektavimas, priklauso nuo mokyklos direktoriaus 
supratimo ir požiūrio. Pastaruoju metu kai kurių mokyklų 
bibliotekos naikinamos, apjungiamos su viešosiomis 

 
Skaitymo gebėjimų ugdymo 
programa mokyklose, vaikų 
skaitymo įgūdžiams ir teksto 
suvokimui gerinti. 
 
 
Skirti mokyklų bibliotekų fondams 
formuoti atskirą nuo kitų ugdymo 
reikmių finansavimą. Kasmet 
numatyti lėšas konkrečiai mokyklų 
bibliotekoms knygoms įsigyti. 

ŠMSM, 
KM 

PISA rezultatai 
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bibliotekomis, tačiau tokiu būdu vaikui yra ilginamas kelias 
iki knygos. 

2.3. PROJEKTAS: PATRAUKLI MOKYTOJO DARBO VIETA IR PEDAGOGŲ RENGIMO „EKSELUMO“ CENTRAI 
2.3.2. Tarptautinio 
lygmens pedagogų 
„Ekselumo“ centrai.  

Mokytojams trūksta kūrybinių kompetencijų.  
 
Trūksta mokytojų ir kultūros darbuotojų sinergijos, bendrų 
veiklų. 

Pedagogų kūrybinių kompetencijų 
programa. Nacionalinės pedagogų 
kvalifikacijos kėlimo programos 
parengimas, siekiant vystyti 
mokytojų kultūros pažinimo 
kompetenciją. 

ŠMSM 
 
 

Ne mažiau kaip 
1000 mokytojų, 
dalyvavusių 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
renginiuose 

2.5. PROJEKTAS: PASAULINIO LYGIO MOKSLAS 
2.5.1. Išteklių 
koncentracija 
prioritetinėse mokslo 
ir ekonomikos srityse.  

Pagal Frascati (2015) ir Oslo (2018) vadovus, KKI yra 
laikomas inovacine veikla ir turi MTEP būdingų savybių. 
Įgyvendinant 2015 m. Lietuvos architektūros ir dizaino 
politikos plėtros gaires buvo numatyta mokslo ir žinių 
perdavimo plėtra,  skatinant dizaino inovacijas. Šių gairių 
įgyvendinimas taip ir neprasidėjo.  
Lietuva galėtų vadovautis Danijos vyriausybės pavyzdžiu, 
kuri skiria svarbų dėmesį KKI (pvz. dizaino ir kitų KKI 
sektorių), tyrimams ir MTEP veiklai, puoselėjant KKI 
industrijos augimą.  
 

Įgyvendinti priemonę „Kultūros ir 
kūrybinės industrijos,  mokslas, 
inovacijos”, siekiant skatinti KKI 
inovacijas, mokslo ir žinių 
perdavimo plėtrą. 
 

ŠMSM 
EIMIN 

 

2.8. PROJEKTAS: RINKOS POREIKIUS ATLIEPIANTI PROFESINIO UGDYMO SISTEMA 
2.8.4. Pameistrystės 
kultūros diegimas. 

Pameistrystės programos nėra taikomos norintiems atlikti 
profesinę praktiką kultūros sektoriuje. Tam, kad kultūros 
sektorius būtų pasirengęs suteikti kokybišką ir profesionalią 
kūrybinę praktiką būsimiems įvairių 
sričių specialistams, svarbu plėsti kūrybinę profesinę 
praktiką pameistrystės formomis, apmokama mentoryste ir 
panašiomis priemonėmis. Šis klausimas jau išpręstas 
pramonės įmonėse, kuriose norintiems įgyti profesiją, 
pameistrystė suteikia galimybę mokytis darbo vietoje ir gauti 
atlyginimą už darbą, o 
darbdaviams – tai tiesioginė galimybė pasirengti darbuotoją 
pagal savo poreikius. 

Taikyti pameistrystės programas 
kultūros sektoriuje, kuriant 
paskatas bei apmokant įmonėms už 
dalyvių kūrybinę profesinę 
praktiką. 

ŠMSM  

2.9. PROJEKTAS:  MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ GALIMYBĖ KIEKVIENAM LIETUVOS GYVENTOJUI 
2.9.2. Suteiksime 
daugiau profesinių 
galimybių 

Kultūros paslaugų teikėjams trūksta verslumo, IKT, projektų 
valdymo kompetencijų, tai ypač išryškėjo sektoriuje 
pandemijos metu. 

KKI sektoriuje dirbančiųjų  
verslumo, finansų, rinkodaros, 
skaitmenizavimo, inovacijų, 

EIMIN / 
KM / 
ŠMSM 

Ne mažiau kaip 
xx asmenų, 
dalyvavusių 



	

	 3	

kiekvienam.   auditorijos plėtros,  IKT, projektų 
valdymo kompetencijų vystymo 
programos. 
 
 

 
 
 

kvalifikacijos 
tobulinimo 
kursuose 

 Kultūros edukacijų paslaugų trūkumas vyresnio amžiaus 
žmonėms. 

Kultūros edukacijų paslaugų plėtra 
vyresnio amžiaus žmonėms 

KM Susieti su 
Rodiklis Į 
kultūrines ir 
kūrybines 
veiklas įsitraukę 
50 proc. šalies 
gyventojų 
(šiandien – 22,5 
proc.). 
Ne mažiau kaip 
xx naujų 
paslaugų, skirtų 
vyresnio amžiaus 
žmonėms 

II SKYRIUS. ASMENYBĖS IR VISUOMENĖS GYVENIMO KOKYBĘ KEIČIANTI KULTŪRA 
SĖKMĖS RODIKLIAI  
2024: 

1. Įtraukti reikšmingą sėkmės rodiklį - Kultūros sektoriaus sukuriama bendroji pridėtinės vertės dalis, palyginti su šalies sukuriama pridėtine verte iki 
2030 m. 4 proc. 

4.2. PROJEKTAS: SOCIALINIS KULTŪROS IR MENO STIPRINIMAS IR VISAVERTIS ĮGALINIMAS 

4.2.1.Sustiprinti 
institucijų, 
individualių kūrėjų ir 
kūrėjų grupių 
socialinę apsaugą ir 
veiklos tęstinumą. 

Dėl kultūros sektoriaus specifikos, veiklos sezoniškumo ir 
periodiškumo, didžioji dalis nevyriausybiniame kultūros 
sektoriuje dirbančių ir kuriančių asmenų verčiasi individualia 
veikla, dirba su verslo liudijimais, tai sukelia ilgalaikes 
socialines problemas bei pasekmes.   

Spręsti kultūros sektoriaus 
profesionalų, neturinčių meno 
kūrėjo statuso, socialinės apsaugos 
problemas, taikant socialinių 
garantijų priemones, ypač 
sulaukusiems pensinio  amžiaus. 

  

4.2.3. Kultūros 
sektoriaus 
pasitelkimas 
sprendžiant šalies 
socialines problemas.  

Nepakankamai išnaudojamas tarpsektorinis 
bendradarbiavimas siekiant skatinti socialinių inovacijų 
kūrimą ir plėtrą. Būtina skatinti socialines inovacijos siekiant 
efektyviau integruoti socialiai pažeidžiamas grupes, didinti 
gyventojų užimtumą, jų įsitraukimą į darbo rinką, tam 
panaudojant viešojo, privataus ir NVO, kultūros, socialinės 
apsaugos,  švietimo ir mokslo įstaigų bendradarbiavimo 
potencialą.  

Socialinių inovacijų ir socialinio 
verslumo kultūros paslaugose 
skatinimas. 

SADM 
KM 
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 Kultūros paslaugos nepakankamai pritaikomos 
individualiems vartotojų poreikiams (negalią ir specialius 
poreikius turintiems bei socialinėje atskirtyje esantiems 
asmenims). 

Įgyvendinti priemones, skirtas 
kultūros paslaugų ir produktų 
pritaikymui negalią ir spec. 
poreikius turintiems asmenims, 
užtikrinant jų teisę nepriklausomai 
dalyvauti kultūroje. 

SADM 
KM 

 

4.2.4.Kultūros ir 
kūrybinių  industrijų, 
NVO plėtros 
skatinimas. 

Iki šios strateginiuose valstybės dokumentuose ir taikomose 
finansavimo priemonėse nevyriausybinio sektoriaus vaidmuo 
nepakankamai įvertintas. Nepakankamas tarpinstitucinis ir 
tarpsektorinis bendradarbiavimas su NVO. Kultūros 
sektoriaus NVO neįtraukiamos į tarpsektorines darbo grupes, 
arba įtraukiamos formaliai. 

Sudaryti teisines, organizacines bei 
finansines prielaidas stiprinti bei 
formuoti NVO sektoriaus 
organizacijas, numatyti atskirą 
strateginį finansavimą kultūros 
sektorių atstovaujančioms 
asociacijoms ir organizacijoms.   

LRV 
KM, 
EIMIN, 
ŠMSM, 
SAM, 
SADM, 
VRM, 
URM, 

 

 Svarbu sudaryti adekvačios sąlygas ir NVO sektoriaus 
kvalifikacijos plėtrai. Svarbu, kad būtų užtikrintas visos 
kultūros įstaigų sistemos darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimas apimant visus kultūros paslaugų teikėjus ir 
individualiai kuriančius, o net tik orientuotis į valstybinio 
sektoriaus darbuotojus.   

NVO kompetencijų centrų plėtra. KM  

4.2.5. Kultūros 
konkurencingumo 
stiprinimas. 

Kūrybinių industrijų paslaugos ypatingai reikalingos MVĮ, 
tačiau labai dažnai dizainui, kokybiškai rinkodarai, įvaizdžio 
kūrimui, video reklamoms, fotografų autorinių nuotraukų 
pirkimui ir kt. priemonėms MVĮ neturi lėšų įsigyti.  
Todėl svarbu paskatinti MVĮ investuoti į  kultūros ir 
kūrybinių produktų ir paslaugų (pvz., leidybos, įgarsinimo, 
vertimų, fotografavimo, filmavimo, dizaino kūrimo, 
komunikacijos ir pan. paslaugas) pirkimus.  
Tokio pobūdžio priemonė leistų užtikrintų pandemijos metu 
itin reikalingą lėšų cirkuliaciją KKI sektoriuje, o taip pat 
skatintų MVĮ naudoti kūrybines paslaugas. 

Įgyvendinti priemonę “Kūrybiniai 
čekiai”, siekiant skatinti 
skaitmeninimą ir netechnologines 
inovacijas, originalių paslaugų 
sprendimų (netechnologinių 
inovacijų) įsigijimas iš kūrybinių ir 
kultūrinių industrijų sektoriaus 
paslaugų teikėjų. 

EIMIN,  
KM 

 

 
Atsižvelgiant į tai, kad KKI rinkoje dominuoja labai 
mažos, mažos ir vidutinės įmonės bei savarankiškai 
dirbantys asmenys, o globalios skaitmenizacijos kontekste 
auga konkurencija, Lietuvoje KKI sektorius neturi 
galimybių pakankamai išnaudoti augimo potencialo ir 
galimybių konkuruoti globalioje rinkoje, trūksta į kūrėjus, 
jų darbo vietų augimą orientuotos infrastruktūros, kitų 

Įgyvendinti priemonę “Į kūrėją 
orientuotos paskatos kūrybinėms 
kultūrinėms industrijoms (KKI) 
kurti žiedinės ekonomikos 
produktus ir paslaugas bei KKI 
skaitmeninimas” (Dizaino sparnai; 
Paskatos gerinti KKI įmonių 
infrastruktūrą siekiant 

KM,         
EIMIN 
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tinkamų sąlygų plėtoti kūrybinį potencialą, kurti naujus 
konkurencingus aukštos pridėtinės vertės produktus ir 
paslaugas, kurie prisidėtų prie tvarios žiedinės ekonomikos 
ir skaitmenizavimo, ir didintų konkurencinį pranašumą.  

1. Nepakankamai išnaudojamas KKI sektoriaus dizaino 
kūrėjų potencialas kurti dizaino sprendimus, kurie prisidėtų 
prie skaitmeninių/ žiedinės ekonomikos produktų/ 
paslaugų kūrimo/ verslo procesų tobulinimo įmonėse,  ir 
didintų jų pridėtinę vertę. 

2. Nepakankamai modernizuota/išvystyta KKI sektoriaus 
infrastruktūra, kuri leistų maksimaliai išnaudoti kūrybinį 
potencialą, sudarytų sąlygas KKI įmonių veiklos pokyčiui - 
naujų skaitmeninių/ žiedinės ekonomikos paslaugų ir 
produktų kūrimui ir/arba veiklos procesų skaitmeninimui/ 
žiedinės ekonomikos sprendimų diegimui. 

3. Nepakanka į KKI sektoriaus įmones orientuotų paskatų 
ir sąlygų kurti naujus  konkurencingo skaitmeninio ir/arba 
žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio turinio 
ir formos produktus/ paslaugas/ veiklos procesus. 

skaitmeninių/ žiedinės ekonomikos 
paslaugų/ produktų kūrimo/ 
veiklos procesų sprendimų 
diegimo; Paskatos kultūros ir 
kūrybinių industrijų (KKI) 
sektoriui kurti konkurencingus 
skaitmeninius/ žiedinės 
ekonomikos kultūros ir kūrybinio 
turinio produktus/ paslaugas/ 
veiklos procesus (pvz. festivalių, 
renginių organizavimas taikant 
gamtai draugiškus, žiedinės 
ekonomikos  procesus, dalinimosi 
ekonomikos, visuomenės 
sąmoningumo (atsakingo 
vartojimo), asmeninės 
atsakomybės skatinimo, tvarumo 
plėtra (pvz. skaitytų knygų 
projektai, audio knygų projektai ir 
kt.). 

IV SKYRIUS. ILGAS IR VISAVERTIS SVEIKO ŽMOGAUS GYVENIMAS 
8.1. PROJEKTAS: VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS 

8.1.2. Dėmesys 
psichikos sveikatai ir 
mažėjančiam 
savižudybių skaičiui.  

Nepakankamai išnaudotas kultūros sektoriaus potencialas 
visuomenės emocinei sveikatai gerinti 

Pasitelkiant kultūros sektoriaus 
kuriamas paslaugas ir produktus 
įgyvendinti psichinės - emocinės 
sveikatos gerinimo priemonę 
“Socialinis receptas” pagal 
“Kultūros paso” modelį.  

SAM, 
KM 

 

 Dalyvavimas meninėje veikloje veikia žmogaus 
psichosocialinę gerovę, tačiau sisteminių pokyčių kultūros ir 
sveikatos sektorių bendradarbiavime vis dar nepasiekta. 
Geroji užsienio šalių praktika rodo, kad kultūros paslaugų  
integravimas į sveikatos apsaugos srities priemones gali 
ženkliai prisidėti sprendžiant šias problemas ir iššūkius: 
psichikos sveikata, sveikas senėjimas, vaikų ir jaunimo 

Įgyvendinti priemonę “Menas 
žmogaus gerovei”, siekiant stiprinti 
visuomenės emocinę sveikatą. 

KM,  
SAM 
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sveikata, sveikatos priežiūros įstaigų personalo 
psichosocialinė gerovė ir pan. 

V SKYRIUS. AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS EKONOMIKA 
10.2. PROJEKTAS: UNIVERSALUS VERSLUMAS  

10.2.4. Investicijos 
regionuose.  

Menkas regionų patrauklumas, nepakankama kultūrinio 
turizmo plėtra.  
Regionuose nepakankamai vystomas kultūros ir kūrybinių 
industrijų sektorius nesudarant sąlygų gyventojams realizuoti 
savo kūrybines bei verslo idėjas. 

Įgyvendinti kultūrinio turizmo 
skatinimo priemones regionuose. 

EIMIN 
 
KM 
VRM 

 
 

10.5. PROJEKTAS: LENGVESNĖ PRIEIGA PRIE KAPITALO IŠTEKLIŲ  

10.5.2 Finansinės 
priemonės 
startuoliams. 
 

Startuoliai iš kūrybinių ir kultūrinių industrijų taip pat turėtų 
gauti galimybę aplikuoti į planuojamą steigti technologijų 
startuolių akseleratorių, tad siūlome neapsiriboti išskirtinai 
informacinių technologijų sektoriaus startuoliais. Be 
finansavimo, ekspertinių žinių, ir optimalaus priėjimo prie 
privačių investuotojų tinklo, ką užtikrina veikiantis 
akceleratorius, stagnacija kūrybinių industrijų sektoriuje bus 
neišvengiama ir sektoriaus galimybės pereiti iš žemos 
pridėtinės vertės paslaugų teikėjo statusą į aukštos pridėtinės 
vertės produktų, paslaugų ir intelektinės nuosavybės kūrėją, 
ženkliai sumenks. Kūrybinių industrijų sektoriaus 
aktyvinimui ir potencialo realizavimui siūlytume svarstyti 
kultūrinių ir kūrybinių industrijų akceleratoriaus idėją - 5 
metų trukmės 25 milijonų eurų programą, kurios tikslas - 
kultūros eksporto didinimas, vertingos intelektinės 
nuosavybės sukūrimas, žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos 
kelimas, inovacijų ir skaitmenizacijos intensyvinimas. 
Programoje dalyvaujantys KKI startuoliai turėtų galimybę į 
daugiapakopį finansavimą, pradedant mažomis sumomis 
pradiniame aukštos rizikos etape, ir didinant investiciją 
startuoliui demonstruojant tam tikrus ekonominio ir 
kultūrinio efektyvumo rodiklius. 

Įsteigti kūrybinių startuolių 
akseleratorių KKI sektoriaus 
aktyvinimui ir potencialo 
realizavimui. 

EIMIN Pritrauktų 
investicijų į KI 
startuolius 
procentinis 
šuolis 
KI startuolių 
skaičiaus pokytis 

10.5.3. Valstybės 
garantijų planas 
smulkioms ir 
vidutinio dydžio 
įmonėms. 
 

Siūlome mokestines investuotojo lengvatas, kuriomis galėtų 
naudotis tiek investuojančios įmonės ir rizikos kapitalo 
fondai, tiek privatūs asmenys. Investicija į KKI startuolį 
suteiktų galimybę susimažinti (juridiniam asmeniui) 
mokėtiną pelno mokestį, susimažinti fizinio asmens 
mokėtiną GPM, ar susigrąžinti dalį fizinio asmens sumokėtų 
GPM mokesčių.  

Skatinti mokestines investuotojų į 
KKI MVĮ lengvatas, siekiant 
didinti investicijų pritraukimą 
plėtrai. 
 

EIMIN 10 milijonų EUR 
investicijų per 5 
metus. 
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Ši priemonė galėtų būti administruojama ir kontroliuojama 
per skaitmeninę atvirų duomenų investicijų platformą, 
sujungta su e-valstybės sistemomis (VMI, Registrų centru). 

10.6.4. Inovatyvios 
viešojo valdymo 
inovacijos.  

Trūksta skaitmeninių viešųjų paslaugų paremtų dizaineriško 
mąstymo taikymu, aukščiausios kokybės dizainu, orientuotu 
pirmiausia į piliečių poreikius. Būtina gerinti viešųjų 
paslaugų prienamumą pasitelkiant inovatyvius sprendimus. 
Valstybės viešųjų paslaugų dizaino kokybė atspindi viešojo 
sektoriaus požiūrį į draugiškų vartotojui viešųjų skaitmeninių 
paslaugų kūrimą, kuomet paslaugos dizainas tampa esmine 
komunikacine priemone santykyje su vartotoju. Tai būtų 
veiksmingas  egzistuojančių viešųjų paslaugų efektyvumo 
problemų nacionaliniu ir vietos savivaldos lygmeniu 
sprendimas. Pavyzdžiu gali pasitarnauti visame pasaulyje 
etalonu tapusios Didžiosios Britanijos e. vyriausybės 
portalas www.gov.uk.  
 

Įgyvendinti „E. valdžios dizaino" 
priemonę paremtą dizaineriško 
mąstymo taikymu, t.y. 
aukščiausios kokybės dizainu, 
orientuotu pirmiausia į piliečių 
poreikius.  

EIMIN  

XII SKYRIUS. STIPRĖJANTI LIETUVOS ĮTAKA 
24.4. PROJEKTAS: LIETUVOS „ŠVELNIOJI GALIA“ – POLITINĖS GALIOS MULTIPLIKATORIUS 

24.4.3. Lietuva – 
Europos idėjų 
laboratorija. 

Dizaino produktai ir paslaugos, kurie yra konkurencingi 
tarptautiniu mastu, yra strategiškai svarbūs nacionalinio 
tapatumo ir valstybės įvaizdžio pasaulyje stiprinimui. Pvz., 
Estija sukūrė bendrą dizaino produktų ir paslaugų dizaino 
ženklą „Design Buldooser". Lietuvos dizaineriai taip pat 
galėtų dalyvauti tarptautinio lygio parodose, mugėse ir 
bienalėse. Priemonė būtų skirta dizainui, kaip  valstybės 
tarptautinio įvaizdžio stiprinimo instrumentui.  

Įgyvendinti priemonę skirtą 
dizainui ir valstybės įvaizdžiui: 
„Prestige LT"   
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