
Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas
Komentaras

13 10,6 82%

Planuojant auditoriją muzikos festivalyje 

„Wschód Kultury – Inne Brzmienia“ 

Liubline, atsižvelgta į festivalio pateiktą 

statistiką. Neturint patirties iš 

ankstesnių dalyvavimų šiame festivalyje, 

realiai įvertinti būsimus renginių žiūrovų 

srautus buvo neįmanoma, todėl 

pasikliauta festivalio rengėjų 

pateiktomis įžvalgomis ir suplanuota per 

didelė renginių žiūrovų skaičiaus 

reikšmė.

30 32 107%

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas, 

įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus, matavimo 

vienetas

Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas

Faktinė 

reikšmė
Komentaras

Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826

68,43 98%

[KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ KITŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS FORMA]

LIETUVOS KULTŪROS INSTITUTAS

2019 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

Planinis pokytis 

(vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas)

1. Įgyvendinti kompleksines Lietuvos kultūros pristatymo programas Tel Avive (Izraelis) ir Liubline (Lenkija). 2019 m. kovo-

gegužės mėn. vyko Lietuvos šiuolaikinę kultūrą pristatantis festivalis „Lietuviškas pasakojimas. Kultūros festivalis Tel Avive 

2019“. Festivalio metu įvyko šeši renginių blokai (iš viso 16 renginių: koncertai, performansai, šokio spektakliai, poezijos 

skaitymai, dokumentinis kinas). Festivalio programoje dalyvavo 88 įvairių Lietuvos meno sričių profesionalai. Renginių 

lankytojų skaičius – 4100. Bendras publikacijų skaičius 119: Lietuvos žiniasklaidoje – 37, Izraelio žiniasklaidoje – 82.

2019 m. birželio 24-29 d. tarptautiniame muzikos festivalyje „Wschód Kultury – Inne Brzmienia“, Liubline Lietuvai skirtas 

„focus“ statusas. Įvyko 19 renginių (visi renginiai atviri visuomenei, nemokami). Dalyvavo 26 Lietuvos įvairių meno sričių 

profesionalai: muzikos, literatūros, fotografijos, grafinio dizaino, kino atlikėjai, iliustruotojai. Lankytojų skaičius: virš 6500 

Liublino m. gyventojų ir miesto svečių. Lietuvos kultūros renginių programa festivalyje buvo viešinama integruotai, kartu su 

visa festivalio renginių programa. Pasirodė 421 festivalio organizatorių inicijuotas pranešimas tradicinėje Lenkijos 

žiniasklaidoje. 98 publikacijos buvo skirtos Lietuvos renginių programai „Litewski focus“. 

Lietuvos kultūros instituto 

įgyvendintų kompleksinių Lietuvos 

kultūros pristatymo programų 

renginių žiūrovų skaičius (tūkst. žm.)

2. Vykdyti lietuvių literatūros sklaidą tarptautinėse knygų mugėse Lietuvoje ir užsienyje, skatinti vertimus. Lietuvos kultūros 

institutas 2019 metais vykdė lietuvių literatūros sklaidą tarptautinėse knygų mugėse Londone, Bolonijoje, Leipcige, 

Frankfurte, Lvove, Paryžiuje, kur pristatė Lietuvos rašytojų kūrybą ir knygos meną. Trijose mugėse įrengtas Lietuvos stendas, 

eksponuota knygų kolekcija. Spalio mėn. surengtas kas dvejus metus vykstantis Lietuvos vertėjų seminaras, kuriame 

dalyvavo 25 vertėjai iš 16 šalių, Lietuvos literatūros vertėjų rezidencijose dalyvavo 3 vertėjai, bendradarbiaujant su Noridžo 

Nacionaliniu rašymo centru įgyvendinta „Kylančių vertėjų mentorystės“ programa Jungtinėje Karalystėje. Finansuoti 32 

Lietuvos autorių kngyų vertimai į užsienio kalbas ir 37 bandomieji vertimai.

Pasiektų susitarimų dėl lietuvių 

literatūros vertimų į užsienio kalbas 

skaičius (vienetai)

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

I. Lietuvos kultūros institutas koordinavo Vilniaus knygų mugės 

(2019 m. vasario 21-24 d.) kultūrinių renginių programą.                                                                           

Pagrindiniai partneriai: Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO 

ir Lietuvos leidėjų asociacija.

Į mugę atvyko 54 užsienio svečiai iš 21 šalies.

360 dalyvių/subeksponentų iš 8 šalių (Lietuva, Baltarusija, Vokietija, 

Omano sultonatas, Estija, Ispanija, Rusija, Švedija).                                                                                                                                    

Bendrą mugės renginių programą sudarė 516 renginių (kartu su 

Muzikos sale).                                                                                                                                                                                                                                                                 

Lietuvos kultūros institutas koordinavo Vaikų salės renginių ir 

kūrybinių veiklų, Diskusijų klubo, "Šortų", Knygos kino salės 

programas, jubiliejinį renginį "Naktis mugėje", mugės metu 

eksponuotas meno parodas, užsienio svečių logistiką.                                                                                 

Institutas buvo atsakingas už mugės savanorių paiešką ir jų darbo 

organizavimą. 

Institutas parengė ir išleido Vilniaus knygų mugės 2019 kultūrinių 

renginių programą (lietuvių k.), 12000 egz.                                                                                                                                                       

Mugės spaudos centras išplatino 15 pranešimų spaudai. 

Per mugės komunikacinį laikotarpį (nuo lapkričio pabaigos iki 

vasario pabaigos) Lietuvos informaciniuose kanaluose pasirodė 

1378 įvairaus formato pranešimai apie mugę. Mugės savaitę 

(vasario 21 – vasario 24 d.) Vilniaus knygų mugė sulaukė virš 800 

paminėjimų Lietuvos žiniasklaidoje (internetas, radijas, TV, 

nacionalinė ir regioninė spauda).

Lietuvos kultūros instituto „Facebook“ paskyroje publikuoti 6 

nuotraukų albumai, 22 įrašai, 35 įrašai/istorijos „Instagram“ 

paskyroje ir 6 įrašai LKI interneto svetainėje.

„Litexpo“ vykdo bendrą mugės komunikacijos monitoringą:

2019 metų mugės bendras paminėjimų skaičius – 1378,

daugiausiai paminėjimų pagal žiniasklaidos tipus – internete (83,3 

proc.).

Vilniaus tarptautinės knygų 

mugės lankytojų skaičius (tūkst. 

žm.)

70



68,43 98%

#DIV/0!

Lietuvių literatūros renginių 

užsienio knygų mugėse skaičius 

(vienetai)

14 15 107%

I. Lietuvos kultūros institutas koordinavo Vilniaus knygų mugės 

(2019 m. vasario 21-24 d.) kultūrinių renginių programą.                                                                           

Pagrindiniai partneriai: Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO 

ir Lietuvos leidėjų asociacija.

Į mugę atvyko 54 užsienio svečiai iš 21 šalies.

360 dalyvių/subeksponentų iš 8 šalių (Lietuva, Baltarusija, Vokietija, 

Omano sultonatas, Estija, Ispanija, Rusija, Švedija).                                                                                                                                    

Bendrą mugės renginių programą sudarė 516 renginių (kartu su 

Muzikos sale).                                                                                                                                                                                                                                                                 

Lietuvos kultūros institutas koordinavo Vaikų salės renginių ir 

kūrybinių veiklų, Diskusijų klubo, "Šortų", Knygos kino salės 

programas, jubiliejinį renginį "Naktis mugėje", mugės metu 

eksponuotas meno parodas, užsienio svečių logistiką.                                                                                 

Institutas buvo atsakingas už mugės savanorių paiešką ir jų darbo 

organizavimą. 

Institutas parengė ir išleido Vilniaus knygų mugės 2019 kultūrinių 

renginių programą (lietuvių k.), 12000 egz.                                                                                                                                                       

Mugės spaudos centras išplatino 15 pranešimų spaudai. 

Per mugės komunikacinį laikotarpį (nuo lapkričio pabaigos iki 

vasario pabaigos) Lietuvos informaciniuose kanaluose pasirodė 

1378 įvairaus formato pranešimai apie mugę. Mugės savaitę 

(vasario 21 – vasario 24 d.) Vilniaus knygų mugė sulaukė virš 800 

paminėjimų Lietuvos žiniasklaidoje (internetas, radijas, TV, 

nacionalinė ir regioninė spauda).

Lietuvos kultūros instituto „Facebook“ paskyroje publikuoti 6 

nuotraukų albumai, 22 įrašai, 35 įrašai/istorijos „Instagram“ 

paskyroje ir 6 įrašai LKI interneto svetainėje.

„Litexpo“ vykdo bendrą mugės komunikacijos monitoringą:

2019 metų mugės bendras paminėjimų skaičius – 1378,

daugiausiai paminėjimų pagal žiniasklaidos tipus – internete (83,3 

proc.).

Vilniaus tarptautinės knygų 

mugės lankytojų skaičius (tūkst. 

žm.)

70

II. Lietuvių literatūros sklaida tarptautinėse knygų mugėse 

užsienyje, vertimų skatinimas

1. 2019 metais Lietuvos kultūros institutas įrengė Lietuvos 

nacionalinius stendus ir Lietuvos literatūrą, leidybą ir knygos meną 

pristatė tarptautinėse Londono knygų mugėje (2019 m. kovo 12-14 

d.), Leipcigo knygų mugėje (2019 m. kovo 21-24 d.) ir Bolonijos vaikų 

knygų mugėje (2019 m. balandžio 1-4 d.). 

2019 Lietuva Londono knygų mugėje užbaigė trijų metų dalyvavimą 

programoje „Baltic Countries Market Focus“.

Įrengtas 41 kv. m. stendas, kuriame eksponuota 90 leidinių, surengti 

4 renginiai su Lietuvos dalyviais.

Leipcigo knygų mugėje įrengtas 40 kv. m. Lietuvos stendas, kuriame 

eksponuoti 96 leidiniai. Surengti 5 renginiai mugėje ir Leipcigo 

mieste, visi renginiai įtraukti į festivalio "Leipcigas skaito" programą.

Bolonijos vaikų knygų mugėje Įrengtas 32 kv. m. Lietuvos stendas, 

kuriame eksponuoti 95 leidiniai. Stende kaip subeksponentai dirbo 

leidyklų „Tikra knyga“, „Aukso žuvys“, „Verslas ar menas“ atstovai. 

Knygų mugėje instituto kvietimu dalyvavo pradedanti iliustruotoja 

Vilija Kvieskaitė ir iliustruotoja Rasa Jančiauskaitė, kurios darbai 

atrinkti į prestižinę knygų mugės konkursinę „Iliustruotojų parodą“, 

jai įteiktas diplomas. Įgyvendinta 6 renginių programa knygų 

mugėje ir Bolonijos mieste.

Taip pat dalyvauta Frankfurto, Lvovo, Paryžiaus vaikų ir jaunimo 

knygų mugėse (darbiniai susitikimai ir renginiai su Lietuvos 

autoriais).

2. Vykdytas nuolatinis tęstinis darbas su lietuvių literatūros vertėjais: 

nuo kasdienio konsultavimo iki kvalifikacijos kėlimo dirbtuvių, 

seminarų. Spalio 3-6 d. Anykščiuose surengtas kas dvejus metus 

vykstantis Lietuvos literatūros vertėjų seminaras, kuriame dalyvavo 

25 vertėjai iš 16 šalių ir 11 pranešėjų (4 rašytojai ir 7 pranešėjai). 

Lietuvių literatūros vertėjų rezidencijose dalyvavo 3 vertėjai, 

bendradarbiaujant su Noridžo Nacionaliniu rašymo centru 

įgyvendinta „Kylančių vertėjų mentorystės“ programa Jungtinėje 

Karalystėje. Finansuoti 32 Lietuvos autorių kngyų vertimai į užsienio 

kalbas ir 37 bandomieji vertimai. Paraiškų vertimų skatinimo 

programai vertinimas vyko dviem (pavasario ir rudens) etapais.



Pasiektų susitarimų dėl lietuvių 

literatūros vertimų į užsienio 

kalbas skaičius (vienetai)

30 32 107%

#DIV/0!

III. Įgyvendinti kompleksines Lietuvos kultūros pristatymo 

programas užsienio valstybėse

1. 2019 m. kovo-gegužės mėn. vyko Lietuvos šiuolaikinę kultūrą 

pristatantis festivalis „Lietuviškas pasakojimas. Kultūros festivalis Tel 

Avive 2019“. Festivalio metu įvyko šeši renginių blokai (iš viso 16 

renginių: koncertai, performansai, šokio spektakliai, poezijos 

skaitymai, dokumentinis kinas). Festivalio programoje dalyvavo 88 

įvairių Lietuvos meno sričių profesionalai. Renginių lankytojų 

skaičius – 4100. Bendras publikacijų skaičius 119: Lietuvos 

žiniasklaidoje – 37, Izraelio žiniasklaidoje – 82.

Projekto partneriai Izraelyje: 

Beit Bialik memorialinis muziejus, Felicja Blumental tarptautinis 

muzikos festivalis, Tel Avivo meno muziejus, muzikos klubai TEDER ir 

ALPHABET, Suzanne Dellal šokio centras, Lietuvos Respublikos 

ambasada Tel Avive.

Projekto partneriai Lietuvoje: 

Lietuvos kino centras, Lietuvos šokio informacijos centras.

2. 2019 m. birželio 24-29 d. tarptautiniame muzikos festivalyje 

„Wschód Kultury – Inne Brzmienia“, Liubline Lietuvai skirtas „focus“ 

statusas. Įvyko 19 renginių (visi renginiai atviri visuomenei, 

nemokami). Dalyvavo 26 Lietuvos įvairių meno sričių profesionalai: 

muzikos, literatūros, fotografijos, grafinio dizaino, kino atlikėjai, 

iliustruotojai. Lankytojų skaičius: virš 6500 Liublino m. gyventojų ir 

miesto svečių. Lietuvos kultūros renginių programa festivalyje buvo 

viešinama integruotai, kartu su visa festivalio renginių programa. 

Pasirodė 421 festivalio organizatorių inicijuotas pranešimas 

tradicinėje Lenkijos žiniasklaidoje. 98 publikacijos buvo skirtos 

Lietuvos renginių programai „Litewski focus“.                                

Projekto partneriai Lenkijoje: Liublino kultūros institucija „Warsztaty 

Kultury“, Lietuvos Respublikos ambasada Varšuvoje.                                                                          

Projekto partneriai Lietuvoje: Lietuvos kino centras, Lietuvos 

fotomenininkų sąjunga, Vito Luckaus fotografijos centras, Šiaulių 

„Aušros“ muziejus, Tilto namai.

Sėkmingai pasirinktas komunikacijos 

partneris ir Izraelio žurnalistų 

parengiamasis vizitas į Lietuvą padėjo 

pasiekti ir viršyti publikacijų Izraelio 

žiniasklaidoje skaičių. Taip pat teigiamai 

vertiname sprendimą integruoti Lietuvos 

programos komunikaciją į bendrą festivalio 

„Wschód Kultury – Inne Brzmienia“ 

komunikacijos kampaniją, nes festivalio 

rengėjai profesionaliai vykdo renginio 

viešinimą ir pasiekia gerų rezultatų.

797 159% Lietuvos programa Bolonijos vaikų knygų 

mugėje buvo ypač gausiai lankoma, nes 

renginiuose dalyvavo šiuo metu žinomi ir 

populiarūs tarptautinėje erdvėje Lietuvos 

kūrėjai: Rūta Šepetys, Kęstutis 

Kasparavičius, Monika Vaicenavičienė, Rasa 

Jančiauskaitė.

Publikacijų užsienio 

žiniasklaidoje, kur 

įgyvendinamos kompleksinės 

Lietuvos kultūros pristatymo 

programos, skaičius 

100 180 180%

Lankytojų lietuvių literatūros 

renginiuose užsienio knygų 

mugėse skaičius (vienetai)

II. Lietuvių literatūros sklaida tarptautinėse knygų mugėse 

užsienyje, vertimų skatinimas

1. 2019 metais Lietuvos kultūros institutas įrengė Lietuvos 

nacionalinius stendus ir Lietuvos literatūrą, leidybą ir knygos meną 

pristatė tarptautinėse Londono knygų mugėje (2019 m. kovo 12-14 

d.), Leipcigo knygų mugėje (2019 m. kovo 21-24 d.) ir Bolonijos vaikų 

knygų mugėje (2019 m. balandžio 1-4 d.). 

2019 Lietuva Londono knygų mugėje užbaigė trijų metų dalyvavimą 

programoje „Baltic Countries Market Focus“.

Įrengtas 41 kv. m. stendas, kuriame eksponuota 90 leidinių, surengti 

4 renginiai su Lietuvos dalyviais.

Leipcigo knygų mugėje įrengtas 40 kv. m. Lietuvos stendas, kuriame 

eksponuoti 96 leidiniai. Surengti 5 renginiai mugėje ir Leipcigo 

mieste, visi renginiai įtraukti į festivalio "Leipcigas skaito" programą.

Bolonijos vaikų knygų mugėje Įrengtas 32 kv. m. Lietuvos stendas, 

kuriame eksponuoti 95 leidiniai. Stende kaip subeksponentai dirbo 

leidyklų „Tikra knyga“, „Aukso žuvys“, „Verslas ar menas“ atstovai. 

Knygų mugėje instituto kvietimu dalyvavo pradedanti iliustruotoja 

Vilija Kvieskaitė ir iliustruotoja Rasa Jančiauskaitė, kurios darbai 

atrinkti į prestižinę knygų mugės konkursinę „Iliustruotojų parodą“, 

jai įteiktas diplomas. Įgyvendinta 6 renginių programa knygų 

mugėje ir Bolonijos mieste.

Taip pat dalyvauta Frankfurto, Lvovo, Paryžiaus vaikų ir jaunimo 

knygų mugėse (darbiniai susitikimai ir renginiai su Lietuvos 

autoriais).

2. Vykdytas nuolatinis tęstinis darbas su lietuvių literatūros vertėjais: 

nuo kasdienio konsultavimo iki kvalifikacijos kėlimo dirbtuvių, 

seminarų. Spalio 3-6 d. Anykščiuose surengtas kas dvejus metus 

vykstantis Lietuvos literatūros vertėjų seminaras, kuriame dalyvavo 

25 vertėjai iš 16 šalių ir 11 pranešėjų (4 rašytojai ir 7 pranešėjai). 

Lietuvių literatūros vertėjų rezidencijose dalyvavo 3 vertėjai, 

bendradarbiaujant su Noridžo Nacionaliniu rašymo centru 

įgyvendinta „Kylančių vertėjų mentorystės“ programa Jungtinėje 

Karalystėje. Finansuoti 32 Lietuvos autorių kngyų vertimai į užsienio 

kalbas ir 37 bandomieji vertimai. Paraiškų vertimų skatinimo 

programai vertinimas vyko dviem (pavasario ir rudens) etapais.

500



V. Koordinuoti Lietuvos dalyvavimą Europos Sąjungos programose 

„Kūrybiška Europa“ (paprogramė „Kultūra“) ir „Europa piliečiams“, 

rengti seminarus, teikti konsultacijas

1. ES programų „Kūrybiška Europa“ ir „Europa piliečiams“ vadovės 

surengė 24 seminarus ir mokymus įvairiose Lietuvos savivaldybėse, 

kurių metu buvo 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.                                                                     

2. ES programų „Kūrybiška Europa“ ir „Europa piliečiams“ vadovių 

rengtuose seminaruose ir mokymuose dalyvavo 637 žmonės.

ES programų vadovų surengtų 

seminarų, mokymų ir kt. 

renginių skaičius (vienetai)

24 24 100%

ES programų vadovų surengtų 

seminarų, mokymų ir kt. 

renginių dalyvių skaičius (žm.)

750 637 85% ES programų vadovės 2019 metais daug 

dėmesio skyrė regionų organizacijoms, 

seminarai surengti Pakruojyje, 

Marijampolėje, Plungėje, Alytuje ir kt., kur 

seminarų dalyvių skaičius atitinkamai 

mažesnis.

Lietuvos kultūros instituto ir 

Kultūros atašė įgyvendintų 

kultūros ir meno projektų 

užsienyje skaičius (vienetai) 

200 225 113% Atsižvelgiant į kultūros atašė reziduojamų 

šalių specifiką, kai kuriose šalyse 

planavimas nėra tikslus, renginiai dažnai 

keičiasi, taip pat vyksta daug nenumatytų 

renginių.

#DIV/0!

III. Įgyvendinti kompleksines Lietuvos kultūros pristatymo 

programas užsienio valstybėse

1. 2019 m. kovo-gegužės mėn. vyko Lietuvos šiuolaikinę kultūrą 

pristatantis festivalis „Lietuviškas pasakojimas. Kultūros festivalis Tel 

Avive 2019“. Festivalio metu įvyko šeši renginių blokai (iš viso 16 

renginių: koncertai, performansai, šokio spektakliai, poezijos 

skaitymai, dokumentinis kinas). Festivalio programoje dalyvavo 88 

įvairių Lietuvos meno sričių profesionalai. Renginių lankytojų 

skaičius – 4100. Bendras publikacijų skaičius 119: Lietuvos 

žiniasklaidoje – 37, Izraelio žiniasklaidoje – 82.

Projekto partneriai Izraelyje: 

Beit Bialik memorialinis muziejus, Felicja Blumental tarptautinis 

muzikos festivalis, Tel Avivo meno muziejus, muzikos klubai TEDER ir 

ALPHABET, Suzanne Dellal šokio centras, Lietuvos Respublikos 

ambasada Tel Avive.

Projekto partneriai Lietuvoje: 

Lietuvos kino centras, Lietuvos šokio informacijos centras.

2. 2019 m. birželio 24-29 d. tarptautiniame muzikos festivalyje 

„Wschód Kultury – Inne Brzmienia“, Liubline Lietuvai skirtas „focus“ 

statusas. Įvyko 19 renginių (visi renginiai atviri visuomenei, 

nemokami). Dalyvavo 26 Lietuvos įvairių meno sričių profesionalai: 

muzikos, literatūros, fotografijos, grafinio dizaino, kino atlikėjai, 

iliustruotojai. Lankytojų skaičius: virš 6500 Liublino m. gyventojų ir 

miesto svečių. Lietuvos kultūros renginių programa festivalyje buvo 

viešinama integruotai, kartu su visa festivalio renginių programa. 

Pasirodė 421 festivalio organizatorių inicijuotas pranešimas 

tradicinėje Lenkijos žiniasklaidoje. 98 publikacijos buvo skirtos 

Lietuvos renginių programai „Litewski focus“.                                

Projekto partneriai Lenkijoje: Liublino kultūros institucija „Warsztaty 

Kultury“, Lietuvos Respublikos ambasada Varšuvoje.                                                                          

Projekto partneriai Lietuvoje: Lietuvos kino centras, Lietuvos 

fotomenininkų sąjunga, Vito Luckaus fotografijos centras, Šiaulių 

„Aušros“ muziejus, Tilto namai.

IV. Koordinuoti Lietuvos Respublikos kultūros atašė veiklų 

įgyvendinimą 

1. Bendradarbiaujant su kultūros atašė buvo įgyvendinti 225 atašė 

inicijuoti projektai.                                                                                            

2. Bendradarbiaujant su kultūros atašė užtikrintas menininkų ir 

kultūros operatorių mobilumas: atašė inicijuotuose kultūros ir meno 

projektuose dalyvavo  408 menininkai ir kultūros operatoriai; tuo 

tarpu kompleksiniuose Lietuvos kultūros pristatymuose Tel Avive ir 

Liubline dalyvavo 114 menininkų ir kultūros operatorių. Menininkų ir kultūros 

operatorių, išvykusių dalyvauti 

Lietuvos kultūros instituto ir 

Kultūros atašė įgyvendinamuose 

kultūros ir meno projektuose 

užsienyje, skaičius (žm.)

515 522 101%



VII. Rengti ir leisti informacinius leidinius, įskaitant elektroninius

1. 2019 metais parengti ir išleisti šie leidiniai:

Lietuvos kultūros festivalio Tel Avive programa (hebrajų ir anglų k.), 

500 vnt.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Vilniaus knygų mugės 2019 kultūrinių renginių programa (lietuvių 

k.), 12000 vnt.;                                                                                          

Leidinys „Best Lithuanian Books for Children and Young Adults 2016-

2018“ (anglų k.), 300 egz.;                                                                          

Informacinis ledinys „Books from Lithuania 2016-2019“ (anglų k.), 

300 egz.

Parengtų ir išleistų informacinių 

leidinių skaičius (vienetai)

4 4 100%

#DIV/0!

#DIV/0!

Didelis LR kultūros atašė aktyvumas 

inicijuojant vizitus lėmė didesnį nei 

planuotą vizitų skaičių.

VI. Įgyvendinti užsienio šalių kultūros ekspertų ir profesionalų 

vizitus į Lietuvą

1. 2019 metais į Lietuvą atvyko 132 įvairių meno sričių (vizualaus ir 

tarpdisciplininio meno, fotografijos, šiuolaikinio šokio, teatro, 

muzikos (šiuolaikinės akademinės, World, POP, džiazo, elektroninės), 

dizaino, vaizdo žaidimų, atminties institucijų, literatūros ir leidybos) 

profesionalai. Jiems parengtos specialios programos, 

supažindinančios su Lietuvos meno kūrėjais, organizacijomis, 

vystomais projektais ir kt., jie dalyvavo Lietuvoje rengiamose atskirų 

meno sričių vitrinose. 51 eksperto vizitai buvo finansuoti iš Lietuvos 

kultūros instituto asignavimų biudžeto, likę iš pritrauktų lėšų - 

laimėjus Lietuvos kultūros tarybos projektinį konkursą.

Užsienio šalių kultūros ekspertų 

ir profesionalų, atvykusių į 

Lietuvą, skaičius (žm.)

40 51 128%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas

#DIV/0!

II. Tarptautiškumas

I. Paslaugos #DIV/0!

#DIV/0!

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS



Administruojamų internetinių 

svetainių skaičius (vienetai)

3 3 100%

Paskelbtų kultūros ir meno 

sričių naujienų skaičius 

(vienetai)

1600 2186 137% Aktyviai vykdoma veikla sąlygoja didesnį 

naujienų skaičių nei planuota. Naujienos 

socialiniuose tinkluose skelbiamos 

reaguojant ne tik į Lietuvos kultūros 

instituto veiklą, bet ir į kultūros lauko bei 

Lietuvos menininkų tarptautinius 

pasiekimus, įvykius, apdovanojimus. 

Instituto socialinių tinklų sekėjų skaičius 

auga, pasitelkiamos naujos medijos - vaizdo 

įrašai, transliacijos realiu laiku (live), 

albumai. 

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Lietuvos kultūros institute sudaromos sąlygos studentams atlikti 

praktiką, priimami savanoriai. 2019 metais praktiką atliko 1 VU 

Kūrybos komunikacijos bakalauro studijų II kurso studentė ir 1 

Europos solidarumo korpuso savanoris - Radu Cristian Sticlea 

(Portugalija), kuris savanoriavo institute 6 mėnesius. 

Parengta ir pateikta Europos solidarumo korpuso Individualios 

savanorystės priemonės paraiška dotacijai savanorio įdarbinimui 

2020 metams, kuri buvo įvertina teigiamai ir gavo finansavimą.

Praktikantų/savanorių skaičius 

(žm.)

3 2 67% Europos solidarumo korpuso savanoriškos 

veiklos programa yra ilgalaikė: 2019 metais 

savanoris dirbo institute 6 mėnesius, tai 

sumažina trumpalaikių praktikantų poreikį, 

kuriems Lietuvos kultūros institute siūloma 

praktikos veikla dažnai yra sunkiai 

suderinama su jų studijų kryptimis.  

16

0

Darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam vadovaujančiam 

darbuotojui (vnt.)

4,333333333 #DIV/0! 3

3

0

12

IV. Rinkodara:

1. Informacijos apie LKI veiklą sklaidai yra sukurtos ir 

administruojamos svetainės www.lithuanianculture.lt (lietuvių ir 

anglų kalbomis), www.kurybiskaeuropa.eu/kultura ir 

www.pilieciams.eu, trys paskyros socialiniame tinkle "Facebook", 

paskyros "Twitter" ir "Instagram". Internetinėse svetainėse nuolat 

atnaujinama informacija ir skelbiamos naujienos. 

2. Informacija apie LKI veiklą rengiama nuolatos, per metus 

paskelbtos 129 naujienos LKI svetainėje, išsiųsta 12 pranešimų 

spaudai. Socialiniuose tinkluose viešinama labai aktyviai: tinkle 

„Facebook“ - 7812 sekėjų, 593 nauji įrašai (iš jų 30 transliacijų realiu 

laiku (išsaugotų kaip vaizdo įrašas), 48 nauji fotografijų albumai); 

tinkle „Twitter“ - 671 paskyros sekėjas, 586 nauji įrašai; tinkle 

„Instagram“ - 2255 paskyros sekėjų, 866 nauji įrašai. 

Surengtos 2 spaudos konferencijas. 

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje 

(kultūros ir meno darbuotojai) skaičius (vnt.)

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių 

skaičius (vnt.)

Bendrosios veiklos srities 

darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam specialiosios veiklos 

srities darbuotojui (vnt.)

0,25 #DIV/0! Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.)

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 #DIV/0! Patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)

Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos 

srityje skaičius (vnt.)



14

115,5625

1186584

1072000

1051000

21000

9035

Gauti valstybės biudžeto asignavimai įstaigos 

išlaidoms (eurai)

Iš Kultūros ministerijos metų eigoje gauti 

asignavimai įstaigos išlaidų kompensavimui ir 

programų vykdymui (eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už suteiktas 

paslaugas (eurai)

Finansai
Įstaigos uždirbtos metinės 

pajamos (eurai)

11622 #DIV/0! Metinis įstaigos biudžetas (eurai)

Gautos valstybės biudžeto lėšos (eurai)

I. Gautos lėšos

II. Kvalifikacijos tobulinimas Kvalifikaciją tobulinusių 

darbuotojų dalis (proc.)

87,5 #DIV/0! Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui 

(eurai)



2587

357

102605

0

5

5

1077744

96093

263479

80789

182690

15304

Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų 

skaičius (vnt.)

II. Išlaidos Kreditinis įsiskolinimas (eurai) #DIV/0! Metinės įstaigos išlaidos (eurai) Prie metinių įstaigos išlaidų bendrosios 

veiklos srities darbuotojų darbo 

užmokesčiui priskaičiuotas įstaigos vadovo 

metinis darbo užmokestis 34438,00 Eur.

Metinės įstaigos išlaikymo išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 

išlaikymo išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo 

remonto išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities 

darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 102605 #DIV/0! Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)

Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo 

paraiškų skaičius (vnt.)

Įstaigos projektinio finansavimo 

paieškos rezultatyvumas (proc.)

100 #DIV/0!

Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities 

(kultūros ir meno) darbuotojų darbo užmokesčiui 

(eurai)

Lietuvos kultūros institutas vykdė 5 

projektus.                                                                        

Lietuvos kultūros taryba dalinai finansavo 2 

projektus: "Užsienio kultūros ekspertų 

tiriamieji vizitai Lietuvoje" 45000,00 Eur ir 

"M.Martinaičio "Kukučio baladžių" 

literatūrinė inscenizacija ir turas Jungtinėje 

Karalystėje" - 8500,00 Eur.                                                                                       

ES lėšomis dalinai buvo finansuoti 3 

projektai: "Europa piliečiams" - 14112,00 

Eur, "Kūrybiška Europa 2014-2020" - 

30000,00 Eur ir "Europos solidarumo 

korpusas" - 4993,00 Eur.

Gauta parama pinigais (eurai)

Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo 

investicijų projektams įgyvendinti (eurai)

Gautos valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros ir 

turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už parduotas 

prekes (eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos 

(eurai)

Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje 

(eurai)

Gautos ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos 

lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų 

projektams įgyvendinti (eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės 

pajamos (eurai)

11622 #DIV/0!I. Gautos lėšos



1849

54304

II. Išlaidos Kreditinis įsiskolinimas (eurai) #DIV/0! Prie metinių įstaigos išlaidų bendrosios 

veiklos srities darbuotojų darbo 

užmokesčiui priskaičiuotas įstaigos vadovo 

metinis darbo užmokestis 34438,00 Eur.

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai 

tobulinti (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų 

komandiruotėms (eurai)

Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos (eurai)



20276

0

Įstaigos valdomo nekilnojamojo 

turto 1 kv. m išlaikymo kaina 

(eurai)

41,25067385 #DIV/0! 371

266

105

Turtas

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą 

X  (eurai)

Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų 

projektui Y  įgyvendinti (eurai)

Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą Y  (eurai)

Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų 

projektui X  įgyvendinti (eurai)

I. Nekilnojamo turto valdymas Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo 

turto bendras plotas (kv. m)

Pagrindinėms įstaigos 

funkcijoms vykdyti naudojamo 

nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.)

71,69811321 #DIV/0! Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo 

įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo 

turto plotas (kv. m)

Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

I. Projektų valdymas

Investicijų projekto Y 

įgyvendinimo pažanga (proc.)

Investicijų projekto Y 

įgyvendinimo pažanga 

ataskaitiniais metais (proc.)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Investicijų projekto Y  bendra vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą 

Y  (eurai)

II. Išlaidos Kreditinis įsiskolinimas (eurai) #DIV/0! Prie metinių įstaigos išlaidų bendrosios 

veiklos srities darbuotojų darbo 

užmokesčiui priskaičiuotas įstaigos vadovo 

metinis darbo užmokestis 34438,00 Eur.

Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (eurai)

Valstybės biudžeto lėšų 

panaudojimas infrastruktūros ir 

turto atnaujinimo investicijų 

projektams įgyvendinti (proc.)

#DIV/0! #DIV/0! Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(eurai)

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(valstybės biudžeto lėšos) (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (ES, 

EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos lėšos) 

(eurai)

Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą X  (eurai)

Investicijų projektai

Investicijų projekto X 

įgyvendinimo pažanga (proc.)

#DIV/0! #DIV/0! Investicijų projekto X  bendra vertė (eurai)

Investicijų projekto X 

įgyvendinimo pažanga 

ataskaitiniais metais (proc.)

#DIV/0! #DIV/0!



0

0

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo 

turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti 

plotas (kv. m)

I. Nekilnojamo turto valdymas

Pagrindinėms įstaigos 

funkcijoms vykdyti naudojamo 

nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.)

71,69811321 #DIV/0!

Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise 

valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai 

statiniai (ob. sk.)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. 

m)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto 

pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas (kv. 

m)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto, 

naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo 

turto plotas (kv. m)



0

Įstaigos valdomo nekilnojamojo 

turto kabinetinis plotas 

tenkantis vienam įstaigos 

administracijos darbuotojui (kv. 

m)

79,66666667 #DIV/0! 239 Realus įstaigos valdomo nekilnojamojo 

turto kabinetinis plotas, tenkantis vienam 

įstaigos administracijos darbuotojui, yra 

14,9 kv. m, nes įstaigoje visi darbuotojai, 

ne tik bendrosios veiklos srities, turi savo 

darbo vietas kabinetuose.

0

Direktorė Aušrinė Žilinskienė

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo 

turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)

Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji 

automobiliai (vnt.)

Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį 

gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)

Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties 

transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis 

gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)

II. Kilnojamo turto valdymas Įstaigos naudojamos vienos 

transporto priemonės išlaikymo 

kaina (eurai)

#DIV/0! #DIV/0! Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai 

bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)

0 #DIV/0!Įstaigos išnuomoto 

nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.)

I. Nekilnojamo turto valdymas

Pagrindinėms įstaigos 

funkcijoms vykdyti naudojamo 

nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.)

71,69811321 #DIV/0!

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo 

su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai 

veiklai, plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo 

su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai 

veiklai, plotas (kv. m)

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis 

plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. 

m)

Įstaigos panaudos pagrindais perduoto 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)


