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Lietuvos gyventojai vertina, kad kultūros paslaugų 
prieinamumas sumažėjo

Nuo 83 % (2014 m.) iki 71 % (2017 m.)

2017 m. Gyventojų pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimas

Prieinamumas: ką mano gyventojai?

- 12 %

- 23 % Ypač krito scenos meno prieinamumas 

(teatras, opera, muzikos koncertai)

Nuo 72 % (2014 m.) iki 49 % (2017 m.)



45 %
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laiko

36 %
per

brangu

28 %
neįdomu

16 %
sudėtinga 

nuvykti

Pagrindinės kliūtys

2017 m. Gyventojų pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimas
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Socialinės 
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grupės

Kaina

Kokybė

Kas yra prieinamumas?



Nebuvo pakankamai duomenų, kad įvertintume kokia yra

dabartinė kultūros paslaugų situacija.

Nežinojome kur paslaugos yra, kiek gyventojų jas pasiekia,

kur yra netolygumai ir kaip tai pagerinti.

?

Problema



Atlikus išsamią erdvinė analizę įvertinau prieinamumą

detaliais pjūviais pagal regioną, savivaldybę, paslaugų

lygmenis.

Tai padės tikslingai nukreipti išteklius netolygumams

išlyginti.

Sprendimas



Kultūros paslaugų tolygumas ir prieinamumas regionų 

gyventojams

95 %
2030 m.

74 %
2019 m. 

NPP rodiklis 7.2.7. Kultūros paslaugų tolygumas ir prieinamumas regionų gyventojams

Apskaičiuotas Nacionalinio pažangos plano rodiklis

Esama situacija Siekiama situacija



03-27 įvertinti turimi duomenys

04-20  apibrėžtas kultūros paslaugų rinkinys

04-24 išsiųsta apklausa duomenims patikslinti

05-29 gauti duomenys iš visų 60 savivaldybių kultūros skyrių
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Projekto eiga



06-15 sukurta kultūros paslaugų duomenų bazė

atviri duomenys paskelbti Kultūros ministerijos puslapyje

08-14 atlikta erdvinė analizė, nustatytas kultūros prieinamumo

rodiklis detaliais pjūviais

08-25 konferencija - erdvinė analizė pristatyta visuomenei ir surinktos

idėjos problemai spręsti

08-31 aptarti sprendimai su Kultūros ir Vidaus reikalų ministerijos ekspertais
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Projekto eiga

http://lrkm.lrv.lt/uploads/lrkm/documents/files/Kult%C5%ABros paslaug%C5%B3 teik%C4%97jai 2019.xlsx
http://lrkm.lrv.lt/lt/administracine-informacija/atviri-duomenys-1


Būtino

poreikio

30 minučių

Dažno 

poreikio

45 minutės

Vidutinio 

poreikio

60 minučių

▪ Vietinės bibliotekos

▪ Meno kolektyvai, būreliai

▪ Kultūrinė edukacija

▪ Bendruomenės šventės

▪ Apskrities bibliotekos

▪ Muziejai, Parodos (MO)

▪ Festivaliai, Koncertai,

Teatras, (Koršunovo, Juozo 

Miltinio)

▪ Gastrolės (valstybinių 

įstaigų)

▪ Auditorijos vystymas

▪ Kinas

▪ Muziejai, Parodos

▪ Koncertai, Teatras,

Festivaliai

Reto 

poreikio

90 minučių

▪ Nacionalinio statuso 

įstaigos

▪ Tarptautiniai renginiai

21 paslauga

Kultūros paslaugų rinkinys



Erdvinė analizė

Visos paslaugos

Visiems gyventojams

Per laiko standartą

30 min.



Kultūros paslaugų prieinamumo rodiklis

Būtino

poreikio

30 minučių

Dažno 

poreikio

45 minutės

Vidutinio 

poreikio

60 minučių

▪ Vietinės bibliotekos

▪ Meno kolektyvai, būreliai

▪ Kultūrinė edukacija

▪ Bendruomenės šventės

▪ Auditorijos vystymas

▪ Kinas

▪ Muziejai, Parodos

▪ Koncertai, Teatras,

Festivaliai

Reto 

poreikio

90 minučių

▪ Nacionalinio statuso 

įstaigos

▪ Tarptautiniai renginiai

99,6% 99,6% 74,1% 46,7% 27,8%

60 min.

▪ Apskrities bibliotekos

▪ Muziejai, Parodos (MO)

▪ Festivaliai, Koncertai,

Teatras, (Koršunovo, Juozo 

Miltinio)

▪ Gastrolės (valstybinių 

įstaigų)



74 %

Lietuvos rodiklis

Lietuvos gyventojų pasiekia visas kultūros paketo 

paslaugas

74% 87% 95%

2018 2025 2030

NPP rodiklio siektina reikšmė

NPP rodiklis 7.2.7. Kultūros paslaugų tolygumas ir prieinamumas regionų gyventojams



Vidutinio poreikio paslaugų prieinamumas

Kupiškis



Vidutinio poreikio paslaugų prieinamumas



Vidutinio poreikio paslaugų prieinamumas

Reikėtų stiprinti

kultūros paslaugų 

pasiūlą Alytaus, 

Tauragės, Telšių 

Utenos ir Panevėžio 

teritorijose.

Užtikrinus pilną 

paslaugų rinkinį 

šiuose centruose, 

paslaugas galės 

pasiekti visi Lietuvos 

gyventojai.



Gastrolių svarba teatrui

Vidutinio poreikio

Teatras

76 %



Gastrolių svarba teatrui

Vidutinio poreikio

Teatro gastrolės

94 %

Biržai

Pasvalys

Visaginas

Pagėgiai



Reto poreikio paslaugų prieinamumas

Nacionalinė 

Mažvydo biblioteka

Nacionalinė 

Filharmonija

Nacionalinis

Operos ir baleto 

teatras

28 %



Reto poreikio paslaugų prieinamumas

Nacionalinė 

Filharmonija

Su gastrolėmis

99 %



Reto poreikio paslaugų prieinamumas

Nacionalinis

Operos ir baleto 

Teatras

Su gastrolėmis 

(Tytuvėnų 

vasaros festivalis)

36 %



Reto poreikio paslaugų prieinamumas

Archyvai 95 %



Lietuvos prieinamumo rodiklis nustatytas ir įrašytas į NPP

Atskleisti netolygumai: prieinamumo rodiklis pagal

savivaldybes ir apskritis, bei paslaugas

Identifikuotos zonos, kur reikėtų intensyvinti kultūros

paslaugas, kad būtų pasiekti visi gyventojai

● Pilna analizės ataskaita bus prieinama ir paviešinta

rugsėjo 4 d.

● Individualūs susitikimai su regionais

Erdvinė analizė



● Kaip pritraukti aukšto lygio scenos meno gastroles?

● Kaip pasiekti nacionalinio lygmens įstaigų mobilumą?

● Nėra svarbios savivaldybių ribos. Tai nėra uždavinys kurį

savivaldybės gali išspręsti pavieniui. Dėl to planuojant

kultūros paslaugas reikia žiūrėti plačiau, veikti kartu,

savivaldybėms bendradarbiaujant, bent regiono mastu.

● Reikia stiprinti regioninius centrus - Alytaus, Tauragės,

Telšių, Utenos ir Panevėžio. Pilnas paslaugų paketas

šiuose centruose užtikrins prieinamumą visiems

gyventojams.

Ką reiškia Lietuvos kultūros žemėlapis ir ką daryti toliau?



Projekto vadovė 

Vėjūna Žalalytė
vejuna.zalalyte@kurklt.lt
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