
1.

Eil. nr.

1.

2.

Eil. nr.

1.

2.

iš viso

iš jų darbo 

užmokes-

čiui

1 2 3 4 5 6 7 8

01 1 TIKSLAS: 

Skatinti ir plėtoti 

nacionalinį 

profesionalųjį meną

Lietuvos kultūros institutas koordinuoja Vilniaus knygų mugės 

kultūrinių renginių programą, kurią sudaro daugiau nei 450 

renginių.

Vilniaus tarptautinės knygų 

mugės lankytojų skaičius (tūkst. 

žm.) (atitinka kriterijų R-01-07-

01-04 Vilniaus tarptautinės 

knygų mugės lankytojų skaičius 

(tūkst. žm.)

70

Direktorė Aušrinė 

Žilinskienė, 

programų ir projektų 

skyriaus vadovė Rūta 

Nanartavičiūtė

I

01-01

01-01-06 360 360 0 0

UŽDAVINYS. Užtikrinti profesionaliojo scenos ir vizualiojo meno bei kino ir literatūros įvairovę ir sklaidą

Programa (01-07) „Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas“

Priemonė. Įgyvendinti skaitymo skatinimo, literatūros sklaidos iniciatyvas, puoselėti knygos meną 

Pasiektų susitarimų dėl lietuvių literatūros vertimų į užsienio kalbas skaičius (vienetai) 30

Vertinimo kriterijai

13Lietuvos kultūros instituto įgyvendintų kompleksinių Lietuvos kultūros pristatymo programų renginių žiūrovų skaičius (tūkst. žm.)

I–IIĮgyvendinti kompleksines Lietuvos kultūros pristatymo programas Tel Avive (Izraelis) ir Liubline (Lenkija).

I–IVVykdyti lietuvių literatūros sklaidą tarptautinėse knygų mugėse Lietuvoje ir užsienyje, skatinti vertimus

Planuojama reikšmė 2019-iesiems m.

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2017 m.                                                               

d. įsakymu Nr.

Įgyvendinimo terminas (ketv.)Svarbiausi darbai

LIETUVOS KULTŪROS INSTITUTO 2019-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

VEIKLOS PRIORITETAI

1 strateginis tikslas P R I E I N A M U M A S ir D A L Y V A V I M A S: Didinti kultūros prieinamumą ir visuomenės dalyvavimą kultūroje, skatinant kultūros raiškos įvairovę bei plėtojant aukštos kokybės kultūros paslaugas 

9

Įvykdy-

mo 

terminas 

(ketv.)

2019-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurų)

Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų  išsamus aprašymas   Atsakingi vykdytojai išlaidoms

turtui 

įsigyti

iš jų

iš viso

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė

Tikslo, uždavinio, 

priemonės kodas

Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas
Veiksmo pavadinimas Vertinimo kriterijaus pavadinimas



Lietuvių literatūros renginių 

užsienio knygų mugėse skaičius 

(vienetai)

14 Programų ir projektų 

skyriaus vadovė Rūta 

Nanartavičiūtė

I–II

Lankytojų lietuvių literatūros 

renginiuose užsienio knygų 

mugėse skaičius (vienetai)

500 Programų ir projektų 

skyriaus vadovė Rūta 

Nanartavičiūtė

I–III

Vykdant vertimų skatinimo programą, tęsiamas nuolatinis 

darbas su lietuvių literatūros vertėjais: nuo kasdienio 

konsultavimo iki kvalifikacijos kėlimo dirbtuvių, seminarų. 

Šiemet vyks kas dvejus metus rengiamas lietuvių literatūros 

vertėjų seminaras, į kurį ketinama pakviesti apie 30 vertėjų. 

Taip pat 3 vertėjus ketinama pakviesti stažuotei į Lietuvą. 

Paraiškų vertimų skaitinimo programai vertinimas vyks dviem 

(pavasario ir rudens) etapais.

Pasiektų susitarimų dėl lietuvių 

literatūros vertimų į užsienio 

kalbas skaičius (vienetai) 

(atitinka kriterijų P-01-07-01-01-

05 Pasiektų susitarimų dėl 

lietuvių literatūros vertimų į 

užsienio kalbas skaičius 

(vienetai)

30 Programų ir projektų 

skyriaus vadovė Rūta 

Nanartavičiūtė, 

projektų vadovė 

Vakarė Smaleckaitė

I–IV

02 2 TIKSLAS: 

Stiprinti Lietuvos 

kultūros ir kūrybinį 

potencialą bei 

žinomumą 

tarptautiniu mastu 

Lietuvos kultūros instituto 

įgyvendintų kompleksinių 

kultūros pristatymo programų 

užsienyje žiūrovų skaičius 

(tūkst. žm.) (atitinka kriterijų R-

01-07-02-01 Kultūros atašė ir 

Lietuvos kultūros instituto 

inicijuotų ir įgyvendintų ar 

koordinuotų Lietuvos kultūros ir 

meno pristatymų užsienyje 

žiūrovų skaičius (tūkst. žm.)

13

Direktorė Aušrinė 

Žilinskienė, 

programų ir projektų 

skyriaus vadovė Rūta 

Nanartavičiūtė

I–IV

02-01

02-01-02 701 697 266 4Priemonė. Vykdyti priemones, skirtas Lietuvos kultūros tarptautiškumui skatinti, užtikrinti kultūros atašė ir Lietuvos kultūros instituto veiklą 

UŽDAVINYS. Vykdyti kryptingą ir veiksmingą Lietuvos kultūros tarptautiškumo politiką

Šiemet ketinama stendus įrengti ir Lietuvos literatūrą, leidybą ir 

knygos meną pristatyti tarptautinėse Londono knygų mugėje, 

Leipcigo knygų mugėje ir Bolonijos vaikų knygų mugėje. 

Lietuvos literatūrą bei iliustraciją pristatančius renginius 

ketinama surengti visose jau minėtose knygų mugėse bei Kijevo 

knygų mugėje. 

Vykdyti lietuvių 

literatūros sklaidą 

tarptautinėse knygų 

mugėse Lietuvoje ir 

užsienyje, skatinti 

vertimus



2019 m. kovo-gegužės mėn. vyks Lietuvos šiuolaikinę kultūrą 

pristatantis festivalis „Lietuviškas pasakojimas. Kultūros 

festivalis Tel Avive 2019“. Festivalį sudarys 6 programos dalys 

(trylika renginių) – koncertai, performansai, šokio spektakliai, 

poezijos skaitymai, dokumentinio kino programa.

Festivalio programoje dalyvaus apie 90 Lietuvos įvairių meno 

sričių profesionalų: tarpdisciplininio meno, šiuolaikinio šokio, 

dokumentinio kino, literatūros, klasikinės ir šiuolaikinės 

muzikos atlikėjai ir kūrėjai.

Planuojama festivalio komunikacija Izraelyje, parengiamasis 

Izraelio žiniasklaidos atstovų vizitas į Lietuvą.              

Planuojamas renginių lankytojų skaičius – 3000.

Publikacijų skaičius – 60.                                                    

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.

2019 m. birželio mėn. 27-30 d. vyks Lietuvos kultūros 

pristatymas festivalyje „Wschód Kultury – Inne Brzmienia“ 

Liubline (Lenkija). Programą sudarys 10 renginių – koncertai, 

parodos, kūrybinės dirbtuvės, diskusijos, kino seansai. 

Programos dalyviai – apie 25 muzikos, literatūros, fotografijos, 

grafinio dizaino, kino ir kt. meno sričių kultūros profesionalų, 

atlikėjų ir kūrėjų.                                                                   

Lietuvos programos komunikacija bus integruota į festivalio 

viešinimo kampaniją (reklaminės skrajutės, 20000 vnt., 

katalogas, 5500 vnt., plakatai, 1000 vnt., specialios publikacijos 

Lenkijos spaudoje, „Facebook“, „Instagram“).        Planuojamas 

renginių lankytojų skaičius – 10000.             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.

Koordinuoti Lietuvos 

Respublikos kultūros 

atašė veiklų 

įgyvendinimą 

Bendradarbiaujant su kultūros atašė bus įgyvendinami atašė 

inicijuoti projektai.

Lietuvos kultūros instituto ir 

Kultūros atašė įgyvendintų 

kultūros ir meno projektų 

užsienyje skaičius (vienetai) 
200

Programų ir projektų 

skyriaus vadovė Rūta 

Nanartavičiūtė I–IV

Publikacijų užsienio 

žiniasklaidoje, kur 

įgyvendinamos kompleksinės 

Lietuvos kultūros pristatymo 

programos, skaičius (atitinka 

kriterijų P-01-07-02-01-02 

Kultūros atašė ir Lietuvos 

kultūros instituto veiklos 

sąlygotų publikacijų užsienio 

žiniasklaidoje skaičius (vienetai)

100

Direktorė Aušrinė 

Žilinskienė, 

programų ir projektų 

skyriaus vadovė Rūta 

Nanartavičiūtė

I–II

Įgyvendinti 

kompleksines Lietuvos 

kultūros pristatymo 

programas užsienio 

valstybėse

128

200



Užtikrinti menininkų ir 

kultūros operatorių 

mobilumą

Bendradarbiaujant su kultūros atašė bus įgyvendinami kultūros 

ir meno projektai, kuriuose planuojama dalyvaus apie 400 

menininkų ir kultūros operatorių. Tuo tarpu kompleksiniuose 

Lietuvos kultūros pristatymuose Tel Avive ir Liubline 

planuojama dalyvaus apie 115 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

Programų ir projektų 

skyriaus vadovė Rūta 

Nanartavičiūtė

I–IV

ES programų „Kūrybiška Europa“ ir „Europa piliečiams“ 

vadovės ketina surengti 24 seminarus ir mokymus 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 vadovų surengtų 

seminarų, mokymų ir kt. renginių 

skaičius (vienetai)

24

Programos 

„Kūrybiška Europa“ 

vadovė Dileta 

Nenėnė ir programos 

„Europa piliečiams“ 

vadovė Agneška Avin

I–IV

ES programų „Kūrybiška Europa“ ir „Europa piliečiams“ 

vadovės ketina surengti 24 seminarus ir mokymus įvairiose 

Lietuvos savivaldybėse, kurių metu planuojama sulaukti 750 

dalyvių.

ES programų vadovų surengtų 

seminarų, mokymų ir kt. renginių 

dalyvių skaičius (žm.)

750

Programos 

„Kūrybiška Europa“ 

vadovė Dileta 

Nenėnė ir programos 

„Europa piliečiams“ 

vadovė Agneška Avin

I–IV

Įgyvendinti užsienio 

šalių kultūros ekspertų 

ir profesionalų vizitus į 

Lietuvą

Ketinama pakviesti į Lietuvą 40 užsienio šalių kultūros ekspertų 

ir profesionalų iš įvairių meno sričių, kuriems bus parengtos 

specialios programos, supažindinančios su Lietuvos meno 

kūrėjais, organizacijomis, vystomais projektais ir kt. Tame tarpe 

planuojama 10 teatro profesionalų grupė iš Latvijos ir Estijos, 

dalyvausianti Baltijos dramos forume, rengiamame kartu su 

teatro festivaliu "Sirenos".

Užsienio šalių kultūros ekspertų ir 

profesionalų, atvykusių į Lietuvą, 

skaičius (žm.)

40

Programų ir projektų 

skyriaus vadovė Rūta 

Nanartavičiūtė, 

projektų vadovė 

Kristina Agintaitė

I–IV 30

Rengti ir leisti 

informacinius leidinius, 

įskaitant elektroninius

Ketinama parengti ir išleisti šiuos leidinius:

Lietuvos kultūros festivalio Tel Avive programa (hebrajų ir 

anglų k.):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Vilniaus knygų mugės 2019 kultūrinių renginių programa 

(lietuvių k.);                                                                              

Leidinys „Best Lithuanian Books for Children and Adults 2016-

2018“ (anglų k.);                                                                   

Informacinis ledinys, pristatantis verstinas pastarųjų metų 

Lietuvos autorių knygas (anglų k.).

Parengtų ir išleistų informacinių 

leidinių skaičius (vienetai)

4

Programų ir projektų 

skyriaus vadovė Rūta 

Nanartavičiūtė

I–IV

Informacijos 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. 

Administruojamų internetinių 

svetainių skaičius (vienetai)

3

Komunikacijos 

koordinatorė Vlada 

Kalpokaitė-

Kručkauskienė I–IV

Užtikrinti informacijos 

apie LKI veiklą 

viešinimą

200

20

Koordinuoti Lietuvos 

dalyvavimą Europos 

Sąjungos programose 

„Kūrybiška Europa“ 

(paprogramė „Kultūra“) 

ir „Europa piliečiams“, 

rengti seminarus, teikti 

konsultacijas



Informacija apie LKI veiklą rengiama nuolatos, per metus 

ketinama paskelbti 100 naujienų LKI svetainėje, 1500 naujienų 

socialiniuose tinkluose Facebook,  Twitter  ir Instagram , išsiųsti 

15 pranešimų spaudai, surengti 2 spaudos konferencijas.

Paskelbtų kultūros ir meno sričių 

naujienų skaičius (vienetai)

1600

Žinių ir 

komunikacijos 

projektų vadovė Rūta 

Statulevičiūtė-

Kaučikienė, 

komunikacijos 

koordinatorė Vlada 

Kalpokaitė-

Kručkauskienė

I–IV

LKI administracija rengia LKI vidaus darbo tvarką 

reglamentuojančius dokumentus, užtikrina sutarčių su Lietuvos 

ir užsienio organizacijomis ir fiziniais asmenimis rengimą ir 

įgyvendinimą.                                                           2019 metais 

planuojama parengti Vizitų programos įgyvendinimo vidaus 

tvarką.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Lietuvos kultūros institutas yra europinio tinklo EUNIC narys ir 

dalyvauja tinklo veikloje.                                                                                                                                                                               

Parengta LKI veiklos ataskaita 

(vienetai)

1

Direktorė Aušrinė 

Žilinskienė

IV

Užtikrinamas efektyvus įstaigos biudžeto administravimas. Parengti biudžeto ataskaitų 

rinkiniai (vienetai)
16

Vyr. buhalterė Milda 

Puidokaitė
I–IV

Įgyvendinti LRKM 

centralizuoto Vidaus 

audito skyriaus

2018-04-24 vidaus 

audito ataskaitoje Nr. 

VA-3 pateiktas 

rekomendacijas

Bus įgyvendintos LRKM centralizuoto Vidaus audito skyriaus 

2018-04-24 vidaus audito ataskaitoje Nr. VA-3 „Biudžetinės 

įstaigos Lietuvos kultūros institutas veiklos vertinimas“ 

pateiktos rekomendacijos

Įgyvendintos audito 

rekomendacijos (vienetai)

4

Direktorė Aušrinė 

Žilinskienė

I

Efektyviau valdyti 

Įstaigos finansus

Įstaigos įsiskolinimų metų 

pabaigoje likutis (eurai)

0 Vyr. buhalterė Milda 

Puidokaitė I–IV

Kelti darbuotojų 

kvalifikaciją

Sudaromos sąlygos LKI darbuotojams kelti kvalifikaciją. Mokymų/kursų skaičius (vienetai)
12

Direktorė Aušrinė 

Žilinskienė I–IV

Priimti praktikantus ir 

savanorius

Sudaromos sąlygos studentams atlikti praktiką LKI, priimami 

savanoriai.

Praktikantų/savanorių skaičius 

(žm.)
3

Direktorė Aušrinė 

Žilinskienė
I–IV

1061 1057 266 4

1051 1051 261 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10 6 5 4

50 50 35 0

45 45 0 0

1156 1152 301 4

*įskaitomas pajamų įmokų likutis už 2018 metus

Užtikrinti informacijos 

apie LKI veiklą 

viešinimą

Direktorė Aušrinė Žilinskienė

Iš viso programoms finansuoti (1+2)

2.2 Lietuvos kultūros tarybos finansuoti projektai: "Užsienio kultūros ekspertų tiriamieji vizitai Lietuvoje"

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

1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos*

Užtikrinti LKI 

administravimą

1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

1.2. bendrojo finansavimo lėšos

1.1. valstybės biudžeto lėšos

1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:


