PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2017 m.
d. įsakymu Nr.

LIETUVOS KULTŪROS INSTITUTO 2017-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
VEIKLOS PRIORITETAI
1.

Lietuvos kultūros ir kūrybinių produktų ir paslaugų žinomumo didinimas

Eil. nr.

Svarbiausi darbai

Įgyvendinimo terminas (ketv.)

1.

Pasirengti Lietuvos literatūros ir leidybos pristatymui Baltijos šalių "Market Focus" programoje Londono knygų mugėje 2018 m.

I–IV

2.

Įgyvendinti Lietuvos kaip šalies viešnios programą Leipcigo knygų mugėje 2017 bei Leipcigo mieste

I–II

Planuojama reikšmė 2017-iesiems m.

Vertinimo kriterijai

Eil. nr.
1.

Užmegztų profesionalių kontaktų dėl literatūros sklaidos tarptautinėse knygų mugėse skaičius (vienetai)

70

2.

Pasiektų susitarimų dėl lietuvių literatūros vertimų į anglų ir vokiečių bei kitas užsienio kalbas skaičius (vienetai)

30

3.

Lietuvos kultūros instituto įgyvendintų kompleksinių Lietuvos kultūros pristatymo programos renginių žiūrovų skaičius (asmenys)

20 000

2017-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurų)
Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(ketv.)

iš jų
išlaidoms
iš viso
iš viso

1

9
2
3
4
5
6
7
8
Strateginis tikslas (1): „Skatinti Lietuvos profesionaliojo meno kūrybą, meno ir kultūros sklaidą Lietuvoje ir užsienyje, užtikrinti autorių teisių ir gretutinių teisių aukšto lygio apsaugą, plėtoti kūrybines industrijas“

Programa (01-02) „Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių ir gretutinių teisių apsauga, kūrybinių industrijų plėtra“
01-02-05

iš jų darbo
užmokesčiui

TIKSLAS. Skleisti Lietuvos kultūrą užsienyje, plėsti Lietuvos kultūros erdvę

turtui
įsigyti

Lietuvos kultūros instituto
įgyvendintų kompleksinių
Lietuvos kultūros pristatymo
programų užsienyje žiūrovų
skaičius (asmenys) (atitinka
kriterijų R-01-02-05-01 Kultūros
atašė ir Lietuvos kultūros
instituto inicijuotų, įgyvendintų
ir koordinuotų kultūros ir meno
pristatymų užsienyje žiūrovų
skaičius (asmenys))

UŽDAVINYS.

01-02-05-01

01-02-05-01-02

Sudaryti sąlygas
ilgalaikei Lietuvos
kultūros sklaidai
užsienyje

20 000

Direktorė Aušrinė
Žilinskienė, projektų
vadovė Vakarė
Smaleckaitė

I–II

Priemonė. Įgyvendinti tarptautines kompleksines Lietuvos kultūros pristatymo užsienyje programas ir užtikrinti Lietuvos kultūros instituto veiklą
Įgyvendinti
kompleksines Lietuvos
kultūros pristatymo
programas užsienio
valstybėse.

Bus įgyvendinamas kompleksinis Lietuvos kultūros pristatymas Lietuvos kaip šalies viešnios programa Leipcigo knygų mugėje
2017 bei Leipcigo mieste. Bus siekiama pristatyti Lietuvos
literatūrą ir kultūrą Vokietijos mieste Leipcige,
bendradarbiaujant su Leipcigo knygų muge ir kitomis Leipcigo
miesto kultūros įstaigomis. Planuojama surengti 50 literatūrinių
renginių mugėje ir Leipcigo mieste bei 12 kultūrinės programos
renginių (1 muzikos projektas, 3 parodos, 2 koncertai, 2 mono Žiniasklaidos ir internetinių
operos pasirodymai, 4 filmų peržiūros), įrengti 140 kv. m
pranešimų ir publikacijų užsienio
nacionalinį stendą, kuriame bus pristatyta Lietuvos knygų
šalyse, kur įgyvendinamos
kolekcija, ir 42 kv. m interkatyvų edukacinį stendą,
kompleksinės Lietuvos kultūros
bendradarbiaujant su partneriu Vilniaus dailės akademija.
pristatymo programos, skaičius
Programa truks nuo vasario iki balandžio mėn.
Programos viešinimui Vokietijoje organizuojama speciali
viešųjų ryšių kampanija, pasamdytas spaudos atstovas
Vokietijoje, planuojamas Vokietijos vedančiųjų žiniasklaidos
priemonių žurnalistų tiriamasis vizitas į Lietuvą.

Koordinuoti Lietuvos
Bendradarbiaujant su kultūros atašė bus įgyvendinami atašė
Respublikos kultūros
inicijuoti projektai.
atašė programų užsienio
šalyse įgyvendinimą

Lietuvos kultūros instituto ir
Kultūros atašė įgyvendintų
kultūros ir meno projektų
užsienyje skaičius (vienetai)
(atitinka kriterijų P-01-02-05-0101 Kultūros atašė ir Lietuvos
kultūros instituto inicijuotų,
įgyvendintų ir koordinuotų
kultūros ir meno projektų
užsienyje skaičius (vienetai))

659

300

Direktorė Aušrinė
Žilinskienė, projektų
vadovė Vakarė
Smaleckaitė

I–IV

200

Projektų vadovės
Rūta Valentaitė ir
Kristina Agintaitė

I–IV

200

656

189

3

200
Užtikrinti menininkų ir Bendradarbiaujant su kultūros atašė bus įgyvendinami kultūros
kultūros operatorių
ir meno projektai, kuriuose planuojama dalyvaus apie 350
Menininkų ir kultūros operatorių,
mobilumą
menininkų ir kultūros operatorių. Tuo tarpu kompleksiniame
išvykusių dalyvauti Lietuvos
Lietuvos kultūros pristatyme Leipcigo mieste planuojama
kultūros instituto ir Kultūros atašė
dalyvaus apie 100 menininkų ir kultūros operatorių.
įgyvendinamuose kultūros ir meno
projektuose užsienyje, skaičius
Įgyvendinti užsienio
šalių kultūros ekspertų
ir profesionalų vizitus į
Lietuvą

Ketinama pakviesti į Lietuvą 80 užsienio šalių kultūros ekspertų
ir profesionalų iš įvairių meno sričių, kuriems bus parengtos
Užsienio šalių kultūros ekspertų ir
specialios programos, supažindinančios su Lietuvos meno
profesionalų, atvykusių į Lietuvą,
kūrėjais, organizacijomis, vystomais projektais ir kt.
skaičius

Koordinuoti Lietuvos
dalyvavimą Europos
Sąjungos programose
„Kūrybiška Europa“
(paprogramė „Kultūra“)
ir „Europa piliečiams“,
rengti seminarus, teikti
konsultacijas

ES programų „Kūrybiška Europa“ ir „Europa piliečiams“
vadovės ketina surengti 20 seminarų ir mokymų įvairiose
Lietuvos savivaldybėse, kurių metu bus supažindinama su
programų teikiamomis galimybėmis, programų naujovėmis,
paraiškų formomis ir jų pildymo ypatumais. Seminarų ir
mokymų tikslas yra paskatinti Lietuvos organizacijas teikti
paraiškas programų finansavimui gauti.
ES programų „Kūrybiška Europa“ ir „Europa piliečiams“
vadovės ketina surengti 20 seminarų ir mokymų įvairiose
Lietuvos savivaldybėse, kurių metu planuojama sulaukti 850
dalyvių.

ES programų koordinatorių
surengtų seminarų, mokymų ir kt.
renginių skaičius

ES programų koordinatorių
surengtų seminarų, mokymų ir
kt. renginių dalyvių skaičius
(asmenys) (atitinka kriterijų P01-02-05-01-02 Surengtų
seminarų ir konferencijų dalyvių
skaičius (asmenys))

Rengti ir leisti
Ketinama parengti ir išleisti šiuos leidinius:
informacinius leidinius, Leidiniai Leipcigo knygų mugei (vokiečių k.):
įskaitant elektroninius Knyga „Fortsetzung folgt: Im Zuge der Moderne. Ein
Jahrhundert Litauen 1918-2018“ (sud. Nerijus Šepetys ir Giedrė
Jankevičiūtė);
Knyga „100 Jahre litauischer Literatur“ (sud. Laurynas Katkus);
Wie der gepökelte Stier nach Konstanz fuhr. Kulinarische
Wechselbeziehungen zwischen Litauen und Deutschland mit 31
Rezepten (autoriai Rimvydas Laužikas ir Antanas Astrauskas).
Lietuvos renginių Leipcigo knygų mugėje programa;
Parengtų ir išleistų informacinių
Lietuvos autorius pristatantys lankstukai;
leidinių skaičius
Lietuvių literatūros vertimų į vokiečių kalbą bibliografija.
Kiti leidiniai:
Vilniaus knygų mugės 2017 kultūrinių renginių programa
(lietuvių ir anglų k.),
Lietuvos iliustracijos katalogas (anglų k.),
Vaikų literatūros 2011-2016 m. informacinis leidinys (anglų k.),
atnaujintas Lietuvos kultūros gido turinys (anglų k.).

450

Projektų vadovės
Rūta Valentaitė ir
Kristina Agintaitė

I–IV

80

Projektų vadovės
Rūta Valentaitė ir
Kristina Agintaitė

I-IV

20

Programos
„Kūrybiška Europa“
vadovė Eglė
Deltuvaitė ir
programos „Europa
piliečiams“ vadovė
Sima Vaškelytė

I–IV

850

Programos
„Kūrybiška Europa“
vadovė Eglė
Deltuvaitė ir
programos „Europa
piliečiams“ vadovė
Sima Vaškelytė

I–IV

9

Programų ir projektų
skyriaus vadovė Rūta
Nanartavičiūtė

I–IV

52.5

Užtikrinti informacijos Informacijos sklaidai yra sukurtos ir administruojamos svetainės
apie LKI veiklą
www.lithuanianculture.lt (lietuvių ir anglų kalbomis),
viešinimą
www.kurybiskaeuropa.eu/kultura ir www.pilieciams.eu, trys
paskyros socialiniame tinklapyje Facebook, paskyros Twitter ir Administruojamų internetinių
svetainių skaičius
Instagram. Internetinėse svetainėse nuolat atnaujinama
informacija ir skelbiamos naujienos.
Informacija apie LKI veiklą rengiama nuolatos, per metus
ketinama paskelbti 100 naujienų LKI svetainėje, 800 naujienų
socialiniuose tinkluose (Facebook, Twitter, Instagram), išsiųsti
25 pranešimus spaudai, surengti 2 spaudos konferencijas.
Užtikrinti LKI
administravimą

Paskelbtų kultūros ir meno sričių
naujienų skaičius

LKI adminsitracija rengia LKI vidaus darbo tvarką
reglamentuojančius dokumentus, užtikrina sutarčių su Lietuvos
ir užsienio organizacijomis ir fiziniais asmenimis rengimą ir
įgyvendinimą. Du kartus per metus kviečiama posėdžiauti
Parengta LKI veiklos ataskaita
taryba. Visus metus rengiamos projektų paraiškos papildomam
finansavimui gauti.
Užtikrinamas efektyvus įstaigos biudžeto administravimas.

Efektyviau valdyti
Įstaigos finansus
Kelti darbuotojų
kvalifikaciją

Sudaromos sąlygos LKI darbuotojams kelti kvalifikaciją.

Priimti praktikantus ir
savanorius

Sudaromos sąlygos studentams atlikti praktiką LKI, priimami
savanoriai.

Parengti biudžeto ataskaitų
rinkiniai

3

Komunikacijos
koordinatorė Vlada
KalpokaitėKručkauskienė

I–IV

900

Komunikacijos
koordinatorė Vlada
KalpokaitėKručkauskienė

I–IV

1

Direktorė Aušrinė
Žilinskienė

IV

16

Vyr. buhalterė Milda
Puidokaitė

I–IV

Vyr. buhalterė Milda
Puidokaitė

I–IV

Įstaigos įsiskolinimų metų
pabaigoje likutis (eurai)

0

Mokymų/kursų skaičius

12

Direktorė Aušrinė
Žilinskienė

I–IV

Praktikantų/savanorių skaičius

3

Direktorė Aušrinė
Žilinskienė

I–IV

STRATEGINIS TIKSLAS (3): „Užtikrinti informacijos prieinamumą visuomenei“
Programa (03-03): „Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida“
03-03-02

TIKSLAS. Skatinti lietuvių literatūros sklaidą, puoselėti knygos meną

03-03-02-01

UŽDAVINYS.
Skatinti lietuvių
literatūros kūrėjus,
sudaryti sąlygas
lietuvių literatūros
sklaidai ir knygos
meno vystymuisi

03-03-02-01-01

Institutas yra Vilniaus knygų mugės vienas iš rengėjų ir yra
Vilniaus tarptautinės knygų
atsakingas už mugės kultūrinių renginių programą. Šiemet
mugės lankytojų skaičius
Vilniaus knygų mugės programoje numatoma apie 400 renginių. (vienetai) (atitinka kriterijų R-0303-02-01 Vilniaus tarptautinės
knygų mugės lankytojų skaičius
(vienetai))
Lankytojų lietuvių literatūros
renginiuose užsienio knygų
mugėse skaičius (vienetai)
(atitinka kriterijų R-03-03-02-02
Lankytojų lietuvių literatūros
renginiuose užsienio knygų
mugėse skaičius (vienetai))

65 000

2000

Priemonė. Vykdyti lietuvių literatūros sklaidą tarptautinėse knygų mugėse ir kituose renginiuose, skirtuose literatūros sklaidai, skatinti ir remti lietuvių literatūros vertimus

325

325

0

0

Vykdyti lietuvių
literatūros sklaidą
tarptautinėse knygų
mugėse Lietuvoje ir
užsienyje, skatinti
vertimus

Įgyvendinti Lietuvos
kaip garbės viešnios
pristatymą Leipcigo
knygų mugėje 2017 m.
ir pasirengti Lietuvos
literatūros ir leidybos
pristatymui Baltijos
šalių programoje
"Market Focus"
Londono knygų mugėje
2018 m.

Šiemet ketinama stendus įrengti ir Lietuvos literatūrą, leidybą ir
knygos meną pristatyti tarptautinėse Leipcigo knygų mugėje,
Bolonijos vaikų knygų mugėje ir Londono knygų mugėje.
Lietuvos literatūrą bei iliustraciją pristatančius renginius
ketinama surengti visose jau minėtose knygų mugėse bei Kijevo
ir Lvovo knygų mugėse.

Lietuvių literatūros renginių
užsienio knygų mugėse skaičius
(vienetai) (atitinka kriterijų P-0303-02-01-01 Lietuvių literatūros
renginių užsienio knygų mugėse
skaičius (vienetai))

50

Programų ir projektų
skyriaus vadovė Rūta
Nanartavičiūtė ir
projektų vadovė
Vakarė Smaleckaitė

I–III

Tarptautinėse knygų mugėse planuojama susitikti su užsienio
leidėjais, literatūrinių organizacijų atstovais ir literatūros srities
profesionalais, su kuriais ketinama aptarti kultūrinio
bendradarbiavimo galimybes, Lietuvos autorių knygų vertimų
leidybą.

Užmegztų profesionalių
kontaktų dėl literatūros sklaidos
tarptautinėse knygų mugėse
skaičius (vienetai) (atitinka
kriterijų P-03-03-02-01-02
Užmegztų profesionalių
kontaktų dėl literatūros sklaidos
tarptautinėse knygų mugėse
skaičius (vienetai))

70

Programų ir projektų
skyriaus vadovė Rūta
Nanartavičiūtė ir
projektų vadovė
Vakarė Smaleckaitė

I–III

Pasirengimas Londono knygų mugei 2018: išankstinių
finansinių įsipareigojimų 2018 metams įvykdymas, kultūrinės
programos su Britų taryba parengimas ir sutarties pasirašymas,
paruošiamieji darbai, derinimas su kolegomis iš Latvijos ir
Estijos, JK leidėjų vizitai į Lietuvą, informacinių leidinių
parengimas ir kt.

Pasiektų susitarimų dėl lietuvių
literatūros vertimų į anglų ir
vokiečių bei kitas užsienio
kalbas skaičius (vienetai)
(atitinka kriterijų R-03-03-02-03
Pasiektų susitarimų dėl lietuvių
literatūros vertimų į anglų ir
vokiečių bei kitas užsienio kalbas
skaičius (vienetai))

30

Direktorė Aušrinė
Žilinskienė,
Programų ir projektų
skyriaus vadovė Rūta
Nanartavičiūtė ir
projektų vadovė
Vakarė Smaleckaitė

I–IV

1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:

984

981

189

3

1.1. valstybės biudžeto lėšos

974

974

186

0

1.2. bendrojo finansavimo lėšos

0

0

0

0

1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

0

0

0

0

1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos*

10

7

3

3

2.1 Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

52.5

0

0

0

2.2 Lietuvos kultūros tarybos finansuoti projektai: "Užsienio šalių kultūros profesionalų vizitai į Lietuvą"; "Lietuvos literarūros ir leidybos pristatymas Leipcigo knygų mugėje teminės šalies teisėmis";
"Pasirengimas Lietuvos literatūros ir leidybos pristatymui Londono knygų mugėje 2018 m."; "Tarptautiniai Lietuvos ir Jungtinės Karalystės iliustruotojų mainai"

642.9

642.9

0

0

Iš viso programoms finansuoti (1+2)

1679.4

1623.9

189

3

*įskaitomas pajamų įmokų likutis už 2016 metus

Direktorė

Aušrinė Žilinskienė

