KULTŪRA
LĖŠOS KULTŪROS SRIČIAI AUGA, O DIDESNIO REZULTATŲ POKYČIO NĖRA

333

mln. eur

76

mln. eur

60 %

2020 m. skirta
kultūros sričiai

27 %

nuo 2017 m. didėjo
kultūros sričiai
skiriamos lėšos

1/4
171

skirta kovai su COVID-19 pandemijos
pasekmėmis kultūros srityje

TŪKST.

lėšų, skirtų kovai su pandemijos pasekmėmis, numatyta
infrastruktūrai gerinti, 40 proc. – kūrėjams ir kultūros
turiniui

74,9 %
74 %

Lietuvos gyventojų negauna visos
kultūros paslaugų įvairovės 2020 m.

būtini POKYČIAI
1

gyventojų, dalyvavusių kultūros ir (ar)
meno veiklose regionuose 2019 m.
(2018 m. – 283 tūkst.)
gyventojų pasitenkinimas kultūros
paslaugų kokybe 2020 m.
(2017 m. – 72,1%)
šalies viešojo sektoriaus vidutinio darbo
užmokesčio sudaro kultūros darbuotojų
vidutinis darbo užmokestis

2

NEŽINODAMI, KURIE PAVELDO OBJEKTAI VERTINGIAUSI, RIZIKUOJAME JUOS PRARASTI

74,5 %
25 %

registruotų saugomų objektų ir vietovių nustatytos
vertingosios savybės 2019 m. pabaigoje, tad tikslas
2020 m. įvertinti 100% bus nepasiektas

įveiklintų kultūros paveldo
objektų 2019 m.

85

mln. eur

60 %

muziejinių vertybių įvertinta tikrąja verte 2010–2019 m.
Nors 2019 m. įvertinimas pasistūmėjo, tikslas užbaigti
šį procesą iki 2020 m. pabaigos gali būti nepasiektas

planuojama panaudoti ES lėšų ir iki
2021 m. baigti įveiklinti 76 kultūros
paveldo objektus

6%

gyventojų 2019 m. naudojosi
su Lietuvos kultūros paveldu
susijusiomis elektroninėmis
paslaugomis

3

Siekiant, kad veiklos kultūros srityje
būtų orientuotos į rezultatus, kultūros
politika turėtų būti formuojama
patikimų įrodymų pagrindu.

Tam, kad kultūros darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas būtų tvarus
ir orientuotas į kultūros paslaugų
kokybinius pokyčius, turėtų būti
sukurta šio sektoriaus darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo sistema ir
įgyvendinamos mokymo programos.

Siekiant į rezultatus orientuoto
kultūros srities valdymo, kultūros
įstaigų veikla turėtų būti vertinama
pagal patvirtintą kriterijų rinkinį,
įstaigų finansavimą susiejant su
vertinimo rezultatais.

ATLIKTI AUDITAI 2017–2020 M.
 2017 m., Kaip Kultūros ministerija formuoja
kultūros politiką, organizuoja ir kontroliuoja
jos įgyvendinimą

 2018 m., Ar užtikrinama efektyvi teatrų ir
koncertinių įstaigų veikla

 2017–2019 m. Valstybės konsoliduotųjų
finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinių teisingumo bei valstybės
biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumo vertinimas
(2018 m., 2019 m., 2020 m.)

Daugiau aktualių auditų rekomendacijų
įgyvendinimo duomenų nuolatos galite rasti
www.vkontrole.lt
ataskaitos nuorodos aktyvios

