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

2020 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija
Planinis pokytis 

(vertinimo kriterijus, 
matavimo vienetas)

1. Parengti ir įgyvendinti kompleksinį projektą „Lietuvos kultūros savaitė Kinijos tarptautiniame Šanchajaus menų 
festivalyje 2020“ Kinijoje.                                                                                                                                                                                                                                             
2020 m. lapkričio 1-15 d. turėjusi vykti Lietuvos kultūros savaitė tarptautiniame Šanchajaus menų festivalyje 2020 buvo 
atšaukta dėl Covid-19 ligos sukeltos pasaulinės pandemijos. Projekto įgyvendinimui buvo pilnai pasirengta, pasiruošimo 
darbai vyko iki 2020 liepos, kuomet festivalis priėmė galutinį sprendimą atšaukti renginį. Festivalio vadovų delegacija 
lankėsi Lietuvoje, kur atsirinko menininkus programai, programa buvo pilnai suderinta, pasirašyta sutartis su festivaliu, 
kovo mėn. įvyko nuotolinė spaudos konferencija, kurioje pristatyta visa festivalio užsienio programa ir Lietuvos savaitė 
festivalyje. Planuota savaitės programa: Šiuolaikinė opera „Geros dienos!“, Šeiko teatro spektaklis „Boléro - Extended“, M. 
K. Čiurlionio kvarteto koncertas, Artūro Noviko vokalinio ansamblio „Jazz Island“ koncertas, Lietuvos šiuolaikinės tekstilės 
paroda „Laiko drobulė“, Lietuvos menininkų meistriškumo pamokos ir kūrybinės dirbtuvės. Programos atlikimui suderėtos 
prestižinės Šanchajaus institucijų salės: Šanchajaus operos teatras, Šanchajaus koncertų salė „Cadillac“, Šanchajaus 
tarptautinis šokio centras, Kinijos meno muziejus Šanchajuje. Kinijos tarptautinis Šanchajaus menų festivalyje siūlo 
programą perkelti į 2021 metus. 

Lankytojų skaičius (tūkst. žm.)

2. Pasirengti Lietuvos kultūros pristatymui 2021 metais Bavarijoje (Vokietija).                                                                                                                                                                                                                                                 
Rengiantis 2021 metų Lietuvos kultūros sezonui Bavarijoje įtakos turėjo Covid-19 pandemija, metų pradžioje suderintą 
programą dėl pandemijos grėsmių ir netikrumo dėl ateities metų eigoje nuolat palaikant nenutrūkstamą ryšį su partneriais 
teko perplanuoti bent tris kartus. Sezono programa šiuo metu sukoncentruota į 2021 metų rudenį, tikintis, kad galės įvykti. 
Planuojama 15 renginių. 2020 metais įvyko 19 susitikimų (gyvai ir virtualiai) su potencialiais projekto partneriais iš 
Bavarijos. Sukurtas sezono vizualinis identitetas, parengtas viešinimo planas. 

Parengta programa (vnt.)

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 
matavimo vienetas

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Lietuvos kultūros pristatymas užsienio valstybėse:
1. Įgyvendinti kompleksinį Lietuvos kultūros pristatymo projektą 
Šanchajaus menų festivalyje Kinijoje. 2020 m. lapkričio 1-15 d. 

3. Parengti ir įgyvendinti veiksmų planą, aktyvinant įstaigos veiklą pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybėms.                                                                                                                                                                                                                                       
Siekinat užtikrinti insituto vykdomų programų tęstinumą, parengtas ir įgyvendintas alterntyvių priemonių planas 
nenutrūkstamai įstaigos veiklai užtikrinti. Dėl judėjimo suvaržymų ir nesant mobilumo galimybių, Lietuvos kultūros 
instituto ir atašė veiklos perplanuotos įgyvendinant nuotolinius renginius ir skaitmeninio turinio projektus, Vizitų programa 
perorganizuota į alternatyvias virtualias vitrinas, Vertimų skatinimo programai aktyvinti pasitelktos neįvykusių tarptautinių 
knygų mugių lėšos, kooridinuojamų ES programų seminarai vykdyti nuotoliniu formatu.

Užtikrintas numatytų metinių 
rezultatų pasiekimas (proc.)



Lietuvos kultūros instituto 
veiklos sąlygotų publikacijų 
užsienio žiniasklaidoje skaičius 
(vnt.)

50 0 0% Projektas atšauktas dėl Covid-19 ligos 
sukeltos pandemijos.

Susitikimų su projekto 
partneriais iš Bavarijos skaičius 
(žm.)

15 19 127% Projekto organizavimas dėl pandemijos 
pareikalavo papildomų pastangų ir derinimų 
su partneriais Bavarijoje.

Lietuvos kultūros instituto ir 
Kultūros atašė įgyvendintų 
fizinių ir virtualių renginių 
užsienyje dalyvių skaičius (žm.)

310 272 88% Dėl Covid-19 pandemijos įvedus skrydžių ir 
kelionių ribojimus, renginių dalyviams 
nebuvo galima vykti į renginius užsienyje.

II. Lietuvos kultūros žinomumo didinimas tarptautiniu mastu ir 
Lietuvos meno kūrėjų mobilumo skatinimas:
1. Koordinuoti LR kultūros atašė programų užsienio šalyse 
įgyvendinimą.  Bendradarbiaujant su kultūros atašė buvo įgyvendinti 
127 atašė inicijuoti renginiai, 29 skaitmeninio turinio ir leidybos 
projektai. Fiziniuose ir virtualiuose projektuose dalyvavo 272 

Šanchajaus menų festivalyje Kinijoje. 2020 m. lapkričio 1-15 d. 
turėjusi vykti Lietuvos kultūros savaitė tarptautiniame Šanchajaus 
menų festivalyje 2020 buvo atšaukta dėl Covid-19 ligos sukeltos 
pasaulinės pandemijos. Projekto įgyvendinimui buvo pilnai 
pasirengta, pasiruošimo darbai vyko iki 2020 liepos, kuomet 
festivalis priėmė galutinį sprendimą atšauktį renginį. Sudaryta 
programa, pasirašyta sutartis su festivaliu, kovo mėn. įvyko 
nuotolinė spaudos konferencija, kurioje pristatyta festivalio užsienio 
programa ir Lietuvos savaitė festivalyje. Planuota 9 renginių 
programa: 2 šiuolaikinės operos „Geros dienos!“ spektakliai, 2 Šeiko 
teatro spektakliai „Boléro - Extended“, 2 M. K. Čiurlionio kvarteto 
koncertai, 2 Artūro Noviko vokalinio ansamblio „Jazz Island“ 
koncertai, Lietuvos šiuolaikinės tekstilės paroda „Laiko drobulė“, taip 
pat Lietuvos menininkų meistriškumo pamokos ir kūrybinės 
dirbtuvės. Programos atlikimui suderėtos prestižinės Šanchajaus 
insitucijų salės: Šanchajaus operos teatras, Šanchajaus koncertų salė 
„Cadillac“, Šanchajaus tarptautinis šokio centras, Kinijos meno 
muziejus Šanchajuje. Progarmoje turėjo dalyvauti 56 Lietuvos įvairių 
meno sričių atstovai. Pasirengta programos viešinimui. 
2. Pasirengti Lietuvos kultūros pristatymui 2021 metais Bavarijoje 
(Vokietija). Rengiantis 2021 metų Lietuvos kultūros sezonui 
Bavarijoje dėl Covid-19 pandemijos dar metų pradžioje suderintą 
programą teko atnaujinti kelis kartus reaguojant į besikeičiančią 
pandeminę situaciją ir derinant su projekto partneriais, dalis renginių 
buvo atšaukta. Sezono programa sukoncentruota į 2021 metų 
rudenį, tikintis, kad galės įvykti. Planuojama 15 renginių (muzika, 
literatūra, vizualieji menai, teatras). 2020 metais įvyko 19 susitikimų 
(gyvai ir virtualiai) su potencialiais projekto partneriais iš Bavarijos. 
Sausio-vasario mėn. Lietuvoje lankėsi 6 partnerių atstovai, vėliau dėl 
pandemijos atšaukus keliones, bendravimas ir derinimas vyko 
nuotoliniu būdu. Sukurtas sezono vizualinis identitetas, parengtas 
viešinimo planas. 



Lietuvos kultūros instituto ir 
Kultūros atašė įgyvendintų 
skaitmeninio turinio ir leidybos 
projektų skaičius (vnt.)

20 29 145% Dėl Covid-19 pandemijos atšaukus 
planuotus renginius ir siekiant užtikrinti 
informacijos apie Lietuvos kultūrą sklaidą 
užsienyje, įgycendinta daugiau nei planuota 
skaitmeninio turinio ir leidybos projektų. 

Kultūros atašė ir Lietuvos 
kultūros instituto inicijuotų ir 
įgyvendintų ar koordinuotų 
Lietuvos kultūros ir meno 
pristatymų užsienyje žiūrovų 
skaičius (tūkst. žm.)

300 320 107%

Fizinių ir virtualių vizitų 
programos dalyvių skaičius (žm.)

90 112 124% Skaitmeninės vitrinos sulaukė didesnio 
dėmesio ir pritraukė daugiau dalyvių nei 
buvo planuota. Kadangi skaitmeninės 
virtinos buvo organizuojamos pirmą kartą, 
buvo sunku užtikrinti tikslų dalyvių skaičiaus 
planavimą.

Vilniaus knygų mugės lankytojų 
skaičius (tūkst. žm.)

72 73 101%

Pasiektų susitarimų dėl Lietuvos 
literatūros vertimų į užsienio 
kalbas skaičius (vnt.)

42 46 110% Dėl Covid-19 pandemijos atšaukus 
tarptautines knygų muges, sutaupytos lėšos 
buvo nukreiptos Vertimų skaitinimo 
programos vykdymui ir tai įgalino pasiekti 
didesnį susitarimų dėl Lietuvos literatūros 
vertimų į užsienio kalbas skaičių.

III. Lietuvos literatūros sklaida tarptautinėse knygų mugėse 
Lietuvoje ir užsienyje, vertimų skatinimas:
1. Koordinuoti Vilniaus knygų mugės kultūrinių renginių programą. 
Pagrindiniai partneriai: Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO 
ir Lietuvos leidėjų asociacija.
Į mugę atvyko 65 užsienio svečiai iš 24 šalių.
380 dalyvių/subeksponentų iš 9 šalių (Lietuva, Baltarusija, Vokietija, 
Omano sultonatas, Estija, Ispanija, Australija, Ukraina, Japonija).                                                                                                                                     
Bendrą mugės renginių programą sudarė 646 kultūriniai renginiai.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Lietuvos kultūros institutas koordinavo Jaunųjų skaitytojų salės 
renginių ir kūrybinių veiklų, Diskusijų klubo, "Šortų", Knygos kino 
salės programas, renginį "Naktis mugėje", mugės metu eksponuotas 
meno parodas, užsienio svečių logistiką. 2020 m. Vaikų salė buvo 
pervadinta į Jaunųjų skaitytojų salę, įrengtos dvi naujos erdvės: 
Jaunimo taškas ir Kūrybos erdvė be formulių, siekiant išplėsti 
programą ir paskatinti jaunuosius skaitytojus bei paauglius atrasti 
knygos meno ir skaitymo džiaugsmą.                                                                                 
Institutas buvo atsakingas už mugės savanorių paiešką ir jų darbo 
organizavimą. 
Institutas parengė ir išleido Vilniaus knygų mugės 2020 kultūrinių 
renginių programą lietuvių k., 10000 egz., programą anglų k., 300 
egz., Jaunųjų skaitytojų salės programą, 3000 egz.                                                                                                                                                       
Mugės spaudos centras išplatino 14 pranešimų spaudai. 
Per mugės komunikacinį laikotarpį (nuo lapkričio pabaigos iki 
vasario pabaigos) buvo parodyti 69 klipai per LRT TV, paskelbti 234 
anonsai radijuje (LRT, Žinių radijas, M-1 plius), portaluose (15min, 
delfi, lrytas, zmones) pasiekta 1.5 mln. vartotojų.
Lietuvos kultūros instituto „Facebook“ paskyroje publikuoti 6 
nuotraukų albumai, 43 įrašai, 93 įrašai/istorijos „Instagram“ 
paskyroje ir 8 įrašai LKI interneto svetainėje. 

projektai. Fiziniuose ir virtualiuose projektuose dalyvavo 272 
Lietuvos menininkai ir kultūros operatoriai.
2.Įgyvendinti Vizitų programą, skirtą užsienio šalių kultūros 
profesionalų vizitams Lietuvoje; parengti skaitmenines vitrinas. 
2020 metais į Lietuvą fiziškai atvyko 41 įvairių meno sričių (vizualaus 
ir tarpdisciplininio meno, fotografijos, šiuolaikinio šokio, teatro, 
muzikos (šiuolaikinės akademinės, World, POP, džiazo, elektroninės), 
atminties institucijų, kino, literatūros ir leidybos) profesionalas, dar 
71 dalyvavo virtualiuose vizituose. Programoje dalyvavo ekspertai iš 
21 užsienio šalies: Indijos, P. Korėjos, Italijos, Izraelio, Prancūzijos, 
Austrijos, Vokietijos, Lenkijos, Sakartvelo, Jungtinės Karalystės, 
Estijos, Latvijos, Baltarusijos, Danijos, Rumunijos, JAV, Nyderlandų, 
Liuksemburgo, Čekijos, Slovėnijos, Ukrainos. Inicijuotos ir 
organizuotos skaitmeninės vitrinos: 1. Šiuolaikinės eksperimentinės 
muzikos vitrina, kurioje pristatyti 12 menininkų ir jų grupių (6 
ansambliai ir 6 kompozitoriai). Partneriai: Lietuvos muzikos 
informacijos centras, Lietuvos džiazo federacija. 2. Vizualaus meno 
vitrina, kurioje pristatyta 11 menininkų. Partneris: Šiuolaikinio meno 
centras. 3. Londono dizaino festivalio metu 2020 m. rugsėjo 12-20 d. 
pristatyta tarptautinė 14-kos užsienio šalių konceptualaus dizaino 
paroda, kurioje pirmą kartą pristatyta ir Lietuvos konceptualaus 
dizaino kolekcija. Kolekcijoje „Lenktynės su gamta“ pristatyti 9 
Lietuvos menininkai. Partneriai: skaitmeninė galerija „Adorno“ 
(Danija), Londono dizaino festivalis. 4. Lietuvos literatūros vitrina 
„Lietuvių literatūra dėmesio centre. Literatūros pristatymas 
Normandijos literatūros ir leidybos profesionalams“. Partneris: 
„Normandie Livre & Lecture“. 5. Šiuolaikinio šokio vitrina (įvyks 2021 
m. vasario 9 d.). Partneris: Lietuvos šokio informacijos centras. 



ES programų vadovų surengtų 
seminarų, mokymų ir kt. 
renginių skaičius (vnt.)

22 22 100%

ES programų vadovų surengtų 
seminarų, mokymų ir kt. 
renginių dalyvių skaičius (žm.)

600 1849 308% Virtualūs ES programų vadovų rengti 
seminarai, mokymai ir kt. renginiai ženkliai 
išaugino dalyvių skaičių lyginant su fiziniais 
seminarais.

Bendradarbiaujant su valstybės 
institucijomis, švietimo ir 
mokslo įstaigomis, 
bendruomenėmis, 
nevyriausybinėmis 
organizacijomis, kitomis 
kultūros įstaigomis įgyvendintų 
iniciatyvų skaičius (vnt.)

3 5 167% Įgyvendinti skaitmeninio turinio projektai 
įgalino išplėsti bendradarbiavimo su 
valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis 
organizacijomis, kitomis kultūros įstaigomis 
įgyvendintų iniciatyvų skaičių.

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas                                                       
1. 2020 metais bendradarbiauta su Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija, Šiuolaikinio meno centru, VšĮ "Kaunas - Europos kultūros 
sostinė 2022", Kaunas IN kuriant skaitmeninio turinio projektus - 
filmus apie Kauno modernistinę architektūrą ir apie žydiškąjį Vilnių 
Eglės Ridikaitės kūryboje (2 projektai).
2. Bendradarbiauta su Lietuvos leidėjų asociacija, Lietuvos parodų ir 
kongresų centru LITEXPO, Lietuvos bibliotekininkų asociacija, 
Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA, valstybės institucijomis 

#DIV/0!

II. Tarptautiškumas
1. Lietuvos kultūros institutas yra Europos institucijų, atsakingų už 
nacionalinių kultūrų sklaidą, tinklo EUNIC (EU National Institutes for 
Culture) narys. EUNIC organizacija vienija 35 Europos šalių 
nacionalinius institutus, kultūros institutus ir kitas šalių nacionalines 
kultūras reprezentuojančias įstaigas ar institucijas. 2020 m. Lietuvos 
kultūros instituto direktorė išrinkta į EUNIC direktorių tarybą. 
2. Lietuvos kultūros institutas yra Europos institucijas, veikiančias 
kultūros vadybos ir mokymų srityje, vienijančio tinklo ENCACT 
(European network on cultural management and policy) narys. 
ENCACT tinkle Lietuvos kultūros institutą atstovauja programos 
„Kūrybiška Europa“ vadovas.

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos #DIV/0!

Tarptautinių organizacijų, kurių 
narys įvairiomis formomis yra 
Lietuvos kultūros institutas, 
skaičius (vnt.)

2 2 100%

IV. Lietuvos dalyvavimo Europos Sąjungos programose „Kūrybiška 
Europa“ ir „Europa piliečiams" koordinavimas: 
1. Informuoti Lietuvos kultūros lauko operatorius apie programos 
„Kūrybiška Europa“ paprogramę „Kultūra“, rengti seminarus, teikti 
konsultacijas. ES programos „Kūrybiška Europa“ vadovė surengė 12 
fizinių ir virtualių seminarų ir mokymų, kurių metu buvo supažindinta 
su programos teikiamomis galimybėmis, keltos pareiškėjų 
kvalifikacijos. Seminarų ir mokymų tikslas yra paskatinti Lietuvos 
organizacijas teikti paraiškas programos finansavimui gauti. 
Virtualūs seminarai ženkliai išaugino auditoriją. 
2. Informuoti Lietuvos kultūros lauko operatorius apie programą 
„Europa piliečiams“, rengti seminarus, teikti konsultacijas. ES 
programos „Europa piliečiams“ vadovė surengė 10 fizinių ir virtualių 
seminarų ir mokymų, kurių metu buvo supažindinta su programos 
teikiamomis galimybėmis, keltos pareiškėjų kvalifikacijos. Seminarų 
ir mokymų tikslas yra paskatinti Lietuvos organizacijas teikti 
paraiškas programos finansavimui gauti. Virtualūs seminarai ženkliai 
išaugino auditoriją. 



Partnerysčių su Lietuvos 
kultūros organizacijomis ir 
festivaliais, organizuojant Vizitų 
programą Lietuvoje, skaičius 
(vnt.)

30 22 73% Dėl Covid-19 atšaukti festivaliai ir kiti 
renginiai, su kurių organizatoriais buvo 
sutarta bendradarbiauti įgyvendinant Vizitų 
programą.

Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA, valstybės institucijomis 
(LR užsienio reikalų ministerija), Lietuvos IBBY skyriumi, vaikų ir 
jaunimo literatūros pažinimo programa "Vaikų žemė", VšĮ Vaiko 
psichologijos centru ir kitomis kultūros įstagomis, meno kūrėjų 
organizacijomis pristatant Lietuvos literatūrą Vilniaus knygų mugėje, 
rengiant vaikų ir paauglių knygų katalogą ir projektą „Knygiukai į 
pagalbą vaikams“ (3 projektai).
3. Inicijuotos partnerystės su Lietuvos kultūros organizacijomis ir 
festivaliais organizuojant Vizitų programą Lietuvoje bei virtualias 
Vizitų programos vitrinas (22 partnerystės).



Paskelbtų kultūros ir meno 
sričių naujienų skaičius (vnt.)

1900 2385 126% Aktyvi komunikacija pandemijos metu 
sąlygojo 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. 

Įstaigos administruojamų 
paskyrų socialiniuose tinkluose 
sekėjų skaičius (vnt.)

18000 19133 106%

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:
1. Lietuvos kultūros institute sudaromos sąlygos studentams atlikti 
praktiką, priimami savanoriai, stažuotojai. 2020 metais institute 
atliko praktiką ir gilino žinias 1 praktikantė iš Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakulteto, Kūrybos komunikacijos programos, 2 
stažuotojos, finansuotos JAV veikiančio Tautos Fondo, 1 stažuotoja, 
finansuota EUNIC  projekto „The EUNIC Job Shadowing Scheme“ 
lėšomis (Ivana Jovanovic Arsic, Instituto Cervantes de Belgrado 
kultūros departamentas).
2. Lietuvos kultūros institutas atrinko ir koordinavo 37 Vilniaus knygų 
mugės savanorių komandą.                                                                                             
3. Siekdamas pritraukti tarptautinius savanorius, Lietuvos kultūros 
institutas pateikė paraišką Europos solidarumo korpuso kokybės 
ženklo akreditacijai gauti 2021-2027 metų laikotarpiui. 

Lietuvos kultūros institute ir/ar 
jo renginiuose bent kartą 
dirbusių savanorių, praktikantų 
skaičius (žm.)

40 41 103%

16

0

Darbuotojų skaičius, tenkantis 
vienam vadovaujančiam 
darbuotojui (vnt.)

4,33 4,333333333 100% 3

3

0

12

17

374,25

Finansai

II. Kvalifikacijos tobulinimas Kvalifikaciją tobulinusių 
darbuotojų dalis (proc.)

80 106,25 133% Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.) Dėl darbuotojų kaitos kvaifikaciją 
tobulinusių darbuotojų skaičius yra 17 
asmenų.

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui 
(eurai)

IV. Rinkodara:
1. Informacijos apie LKI veiklą sklaidai yra sukurtos ir 
administruojamos svetainės www.lithuanianculture.lt (lietuvių ir 
anglų kalbomis), www.kurybiskaeuropa.lt ir www.pilieciams.eu. 
Internetinėse svetainėse nuolat atnaujinama informacija ir 
skelbiamos naujienos. 2020 metais atliktas techninis svetainės 
www.lithuanianculture.lt auditas ir svetainės funkcijos pritaikytos 
neįgaliesiems. 
2. Aktyviai viešinama socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Twitter“, 
„Instagram“. 2020 metais įgyvendinta sėkminga Lietuvos menininkų 
sklaidos iniciatyva - Lietuvos kultūros instituto soc. tinklų 
"užgrobimo" akcija.

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių 
skaičius (vnt.)

Bendrosios veiklos srities 
darbuotojų skaičius, tenkantis 
vienam specialiosios veiklos 
srities darbuotojui (vnt.)

0,25 0,25 100% Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje 
skaičius (vnt.)

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 100 100% Patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)

Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos 
srityje skaičius (vnt.)

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje 
(kultūros ir meno darbuotojai) skaičius (vnt.)



1036746

956800

943000

13800

8985

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)

Įstaigos uždirbtos metinės 
pajamos (eurai)

10000 9369 94% Metinis įstaigos biudžetas (eurai)

Gautos valstybės biudžeto lėšos (eurai)

I. Gautos lėšos



384

5242

65335

3

3

969084

104507

299218

90928

208290

13579

5988

5307

Gautos ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos 
lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų 
projektams įgyvendinti (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)

Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų 
skaičius (vnt.)

Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities 
darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)

II. Išlaidos Kreditinis įsiskolinimas (eurai) Prie metinių įstaigos išlaidų bendrosios 
veiklos srities darbuotojų darbo 
užmokesčiui priskaičiuotas įstaigos vadovo 
metinis darbo užmokestis 36565,00 Eur.

Metinės įstaigos išlaikymo išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai 
tobulinti (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų 
komandiruotėms (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo 
remonto išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo 
išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 
išlaikymo išlaidos (eurai)

0 0 #DIV/0! Metinės įstaigos išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities 
(kultūros ir meno) darbuotojų darbo užmokesčiui 
(eurai)

Lietuvos kultūros institutas vykdė 3 
projektus, kurie dalinai buvo finansuoti ES 
lėšomis: "Europa piliečiams" - 23690,00 Eur, 
"Kūrybiška Europa 2014-2020" - 37500,00 
Eur ir "Europos solidarumo korpusas" - 
4145,00 Eur.  

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 61061 65335 107% Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)

Gauta parama pinigais (eurai)

Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo 
paraiškų skaičius (vnt.)

Įstaigos projektinio finansavimo 
paieškos rezultatyvumas (proc.)

100 100 100%



18787

0

Įstaigos valdomo nekilnojamojo 
turto 1 kv. m išlaikymo kaina 
(eurai)

41,25 36,60107817 89% 371

266

105

0

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.)

71,7 71,69811321 100% 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)

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)

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)

#DIV/0!

Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (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 projekto X 
įgyvendinimo pažanga 
ataskaitiniais metais (proc.)

#DIV/0!

Valstybės biudžeto lėšų 
panaudojimas infrastruktūros ir 
turto atnaujinimo investicijų 
projektams įgyvendinti (proc.)

0 #DIV/0! #DIV/0! Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 
atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)

Investicijų projektai
Investicijų projekto X 
įgyvendinimo pažanga (proc.)

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



0

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo 
turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti 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)

14,9 79,66666667 535% 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
Lietuvos kultūros institutas neturi kilnojamo turto.

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.)

0

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis 
plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. 
m)

Įstaigos panaudos pagrindais perduoto 
nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

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)


