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kultūros forma



XX a. XXI a.

Kultūrinės paslaugos klestėjo kiekviename miestelyje

Kino teatrai egzistavo kiekviename rajone: 

1957 m. buvo 568 kino teatrai (1)

Šiandien daugiau nei pusė Lietuvos

keliauja 80 km, kad pamatytų filmą (2)

2018 m. Lietuvoje buvo 28 kino teatrai (3)

1) V. Mikalauskas „Kinas Lietuvoje. Nuo atrakciono iki nacionaliniokino meno“

2) Projekto autorių tyrimo duomenys

3) Lietuvos kino centro duomenys



Esama situacija
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Lietuvos gyventojų neturi prieigos prie profesionalaus kino savo savivaldybėje (1)

Lietuviškų filmų rinkos dalis 2018 m. (1)

Išaugo kino žiūrovų skaičius Lietuvoje per 5 metus (2)

Išaugo lietuviškų filmų skaičius per 5 metus (2)

Sumažėjo kino teatrų (2)

Sudaro skaitmeninti ekranai ES, o Lietuvoje – 64% (3)

1) Projekto autorių tyrimo duomenys

2) Lietuvos kino centro duomenys

3) „MEDIA Salles“ duomenys



Kino teatrų pajamos

Lietuvos kino centro duomenys

22,4 mil. EURDabar

Įgyvendinus

projektą

28 58

48 78 30,2 mil. EUR



Nesurenkamos pajamos, gaunamos iš kino platinimo

Socialinė ir ekonominė atskirtis regionuose:

– mažėja gyventojų skaičius

– regionai nepatrauklūs jaunimui

– jaunimo užimtumo trūkumas

Prarandama galimybė pasinaudoti šiomis naudomis:

– stiprinti bendruomenes

– gerinti vietos įvaizdį

– kurti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę

– prisidėti prie regiono ekonominio augimo

Problemos, kai nėra kultūros paslaugų



PROBLEMAI IŠSPRĘSTI
REIKALINGA TIK KINO RODYMO ĮRAN

GA 

DCP PROJEKTORIUS



2010 m.
EK komunikatas

2014 m. LR Skaitmeninė
darbotvarkė

2015 m.
Priemonė

„Skaitmeninti kino
rodymo vietas“ –
LR Skaitmeninės

darbotvarkės TVP dalis

2017 m.
Priemonė „Kultūros turinio

skaitmeninimas ir sklaida“ –
2014-2020 m.

ES struktūrinių fondų
2 prioriteto dalis

Kino ekranų skaitmeninimo chronologija

2018 m. LR Skaitmeninės
darbotvarkės TVP 

redakcija



1. Sukurti finansavimo modelį įrangai 

įsigyti

2. Užtikrinti reguliarią ir kokybišką 

kino rodymo paslaugą

PROBLEMA SPRENDIMAI

Nebuvo parengtas įrangos 

įsigijimo modelis
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1. Finansavimo modelio sukūrimas: veiksmai

Dokumentų analizė:
– ES ir Lietuvos teisinė bazė

– Anksčiau vykdytų

veiksmų įvertinimas: LKC, KM, 

VKK

Poreikio tyrimas:
– Savivaldybių

telefoninė apklausa

– Kino rodymo poreikis

– Infrastruktūros būklė

– Užsienio šalių gerųjų

praktikų analizė

Konsultacijos:
– Su valstybinėmis institucijomis: 

KM, LSA, SM, LRV, NKC, FM

– Regioninio lygmens institucijos

– Privatus sektorius



1. Finansavimo modelio kūrimas: rezultatas

Pateiktas pirminis projektinis pasiūlymas Susisiekimo 

ministerijai
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2. Kino rodymo paslaugos užtikrinimas: veiksmai

Konsultacijos:
– Savivaldos atstovų apklausa

– Kino industrijos atstovų apklausa

– Atsakingos institucijos: KM, KT, VPT

Analizė:
– Teisinė bazė: konkurencincingos

aplinkos, savivaldos

– „Europa Cinemas“ subsidijavimo schema

– Užsienio šalių pavyzdžiai



2. Kino rodymo paslaugos užtikrinimas: rezultatas

Suformuluoti galutiniai partnerių atrankos principai

– Būtini kriterijai savivaldybėms

– Savivaldybių reitingavimas

– Įsipareigojimai dalyvaujančioms savivaldybėms



Ekranų skaitmeninimo regionuose nauda

Lietuvoje atsiranda 20 naujų kino rodymo vietų

Padidėja kultūros prieinamumas: 82% gyventojų kiną gali žiūrėti savo savivaldybėje

Lietuva pasiekia ES skaitmeninių kino ekranų lygį

Padidėja kino industrijos pajamos iš kino platinimo

Užtikrinama Lietuvos ir ES filmų, kino paveldo ir kino edukacijos sklaida

Pakyla gyvenimo kokybė regionuose, sumažėja socialinė atskirtis



Ačiū prisidėjusiems

Irmina Žemaitytė

Irmina.Zemaityte@kurklt.lt

Giedrė Simanauskaitė

Giedre.Simanauskaite@kurklt.lt


