
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-458

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama reikšmė

Sąsaja su planavimo dokumentais,

kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

1. Parengti ir įgyvendinti kompleksinį projektą „Be distancijos: Lietuvos kultūra 

Bavarijoje 2021“ Vokietijoje
Lankytojų skaičius (žm.) 20000

Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas 

(veiksmai 2.5.1, 2.5.3., 2.5.4);                            

Kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetas: 1. 

Kultūros vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir 

valstybės raidoje

2. Pasirengti Jono Meko 100-ųjų gimimo metinių minėjimo programai 2022 metais Parengta programa (vnt.) 1

Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas 

(veiksmai 2.5.1, 2.5.3., 2.5.4);                            

Kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetas: 1. 

Kultūros vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir 

valstybės raidoje

3. Siekiant Lietuvos kultūros instituto ir LR kultūros atašė veiklų efektyvumo ir 

tolygesnio bendradarbiavimo su Lietuvos kultūros lauku, inicijuoti susitikimus su 

lauko atstovais tarptautinio bendradarbiavimo galimybėms aptarti ir veiklos 

kryptims nustatyti 

Susitikimų su kultūros lauko atstovais 

skaičius (vnt.)  
4

Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas 

(veiksmas 2.5.2);                                             

Kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetas: 1. 

Kultūros vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir 

valstybės raidoje

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

Veiklos planu prisidedama siekiant šių

kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 metų

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:

LIETUVOS KULTŪROS INSTITUTAS

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

1170,0 tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui – 326,0 tūkst. eurų; turtui – 3,0 tūkst. eurų.

1 tikslas: 01, Skatinti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį meną;                                                                                             

1 tikslo 1 uždavinys: 01-01, Užtikrinti profesionaliojo scenos ir vizualiojo meno bei kino ir literatūros įvairovę ir sklaidą;                                                                                                                                                                                       

2 tikslas: 02, Stiprinti Lietuvos kultūros ir kūrybinį potencialą bei žinomumą tarptautiniu mastu;                                           

2 tikslo 1 uždavinys: 02-01, Vykdyti kryptingą ir veiksmingą Lietuvos kultūros tarptautiškumo politiką.  



Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas Siekiama reikšmė Atsakingas darbuotojas, pareigos

Lietuvos programos festivalyje žiūrovų skaičius 

(tūkst. žm.)

20 Programų ir projektų skyriaus vadovė Rūta Nanartavičiūtė

Lietuvos kultūros instituto veiklos sąlygotų 

publikacijų užsienio žiniasklaidoje skaičius (vnt.)

50 Programų ir projektų skyriaus vadovė Rūta Nanartavičiūtė

Parengta programa (vnt.) 1 Programų ir projektų skyriaus vadovė Rūta Nanartavičiūtė

Kultūros atašė ir Lietuvos kultūros instituto 

organizuotose veiklose užsienyje dalyvavusių 

Lietuvos meno kūrėjų ir kultūros srities specialistų 

skaičius (žm.)

300 Programų ir projektų skyriaus vadovė Rūta Nanartavičiūtė

Lietuvos kultūros instituto ir Kultūros atašė 

įgyvendintų skaitmeninio turinio ir leidybos 

projektų skaičius (vnt.)

20 Programų ir projektų skyriaus vadovė Rūta Nanartavičiūtė

Kultūros atašė ir Lietuvos kultūros instituto 

inicijuotų ir įgyvendintų ar koordinuotų Lietuvos 

kultūros ir meno pristatymų užsienyje žiūrovų 

skaičius (tūkst. žm.); 

200 Programų ir projektų skyriaus vadovė Rūta Nanartavičiūtė

Fizinių ir virtualių vizitų programos dalyvių skaičius 

(žm.)

100 Projektų vadovė Kristina Agintaitė

III. Lietuvos literatūros sklaida ir vertimų skatinimas:

1. Vykdyti vertimų skatinimo programą

Pasiektų susitarimų dėl Lietuvos literatūros 

vertimų į užsienio kalbas skaičius (vnt.)

35 Projektų vadovė Kotryna Pranckūnaitė

ES programų vadovų surengtų seminarų, mokymų 

ir kt. renginių skaičius (vnt.)

15 Programos „Kūrybiška Europa“ vadovė Dileta Nenėnė, 

programos „Europa piliečiams" vadovė Asta Visminaitė

ES programų vadovų surengtų seminarų, mokymų 

ir kt. renginių dalyvių skaičius (žm.)

1200 Programos „Kūrybiška Europa“ vadovė Dileta Nenėnė, 

programos „Europa piliečiams" vadovė Asta Visminaitė

I. Lietuvos kultūros pristatymas užsienio valstybėse:

1. Įgyvendinti kompleksinį Lietuvos kultūros pristatymo projektą „Be distancijos: Lietuvos 

kultūra Bavarijoje 2021“ Vokietijoje

2. Pasirengti Jono Meko 100-ųjų gimimo metinių minėjimo programai 2022 metais

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

2. Parengti programos „Europa piliečiams“ finansinio laikotarpio baigiamąją ataskaitą, 

surengti programos rezultatų aptarimo renginį

II. Lietuvos kultūros žinomumo didinimas tarptautiniu mastu ir Lietuvos meno kūrėjų 

mobilumo skatinimas:

1. Koordinuoti LR kultūros atašė programų užsienio šalyse įgyvendinimą 

2.Įgyvendinti Vizitų programą, skirtą užsienio šalių kultūros profesionalų vizitams Lietuvoje; 

parengti skaitmenines vitrinas

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)



I. Paslaugos: neplanuojama

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. Lietuvos kultūros instituto direktorė yra 

EUNIC direktorių tarybos narė.

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.

Tarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis 

formomis yra Lietuvos kultūros institutas, skaičius 

(vnt.)

2 Direktorė Aušrinė Žilinskienė

Bendradarbiaujant su valstybės institucijomis, 

švietimo ir mokslo įstaigomis, bendruomenėmis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis 

kultūros įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

2 Programų ir projektų skyriaus vadovė Rūta Nanartavičiūtė

Partnerysčių su Lietuvos kultūros organizacijomis 

ir festivaliais, organizuojant Vizitų programą 

Lietuvoje, skaičius (vnt.)

30 Projektų vadovė Kristina Agintaitė

Paskelbtų kultūros ir meno sričių naujienų skaičius 

(vnt.)

1800 Žinių ir komunikacijos projektų vadovė Rūta Statulevičiūtė-

Kaučikienė

Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose 

tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)

20000 Žinių ir komunikacijos projektų vadovė Rūta Statulevičiūtė-

Kaučikienė

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Lietuvos kultūros institute sudaromos sąlygos studentams atlikti praktiką, priimami 

savanoriai, stažuotojai

Lietuvos kultūros institute dirbusių savanorių, 

praktikantų skaičius (žm.)

3 Žinių ir komunikacijos projektų vadovė Rūta Statulevičiūtė-

Kaučikienė

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

2. Aktyviai viešinama socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Instagram“

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Bendradarbiaujama su valstybės institucijomis (LR Vyriausybės kanceliarija, LR užsienio 

reikalų ministerija), kitomis kultūros įstaigomis, meno kūrėjų organizacijomis ir kt. 

organizuojant kompleksinius Lietuvos kultūros pristatymus užsienyje ir rengiantis tokiems 

pristatymams (2 projektai)

2. Siekiama inicijuoti ir palaikyti partnerystes su Lietuvos kultūros organizacijomis ir 

festivaliais organizuojant Vizitų programą Lietuvoje (30 partnerysčių)



Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 Direktorė Aušrinė Žilinskienė

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, 

tenkantis vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.)

0,19 Direktorė Aušrinė Žilinskienė

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)

5,61 Direktorė Aušrinė Žilinskienė

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 80 Direktorė Aušrinė Žilinskienė

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos 

tobulinimui (eurai)

381 Direktorė Aušrinė Žilinskienė

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai) 10000 Direktorė Aušrinė Žilinskienė

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 0

I. Nekilnojamo turto valdymas:

1. LR Vyriausybės 2020 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 798 "Dėl administracinės paskirties ir 

kitos paskirties valstybės nekilnojamo turto ir jam priskirtų valstybinės žemės sklypų ir 

ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais centralizuotai" 

2020 m. gruodžio 31 d. Lietuvos kultūros instituto valdomos administracinės patalpos 

perduotos VĮ Turto bankui. Nuo 2021 m. Lietuvos kultūros institutas nuomojasi 

administracines patalpas iš VĮ Turto banko.

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar 

patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)

49 Direktorė Aušrinė Žilinskienė

Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto 

priemonės išlaikymo kaina (eurai)

Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam 

kilometrui (eurai)

I. Projektų valdymas:

1. Lietuvos kultūros institutas 2021 m. investicinių projektų nevykdo.

Investicijų projekto X  įgyvendinimo pažanga 

(proc.)

Direktorė                  Aušrinė Žilinskienė

Investicijų projektai

Turtas

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Lietuvos kultūros institutas neturi kilnojamo turto ir 2021 m. neplanuoja turėti.

I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Lietuvos kultūros institutas planavo 2021 m. uždirbti pajamų už suteiktas paslaugas - 

Vilniaus knygų mugės kultūrinės programos rengimą ir koordinavimą, tačiau dėl 

besitęsiančios pandeminės situacijos atšaukus Vilniaus knygų mugę, planuotų pajamų 

neuždirbsime.

2. Lietuvos kultūros institutas planuoja uždirbti pajamų iš savo leidinių pardavimo.

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:

1. Nuo 2021 m. birželio 1 d. planuojame perduoti buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijas 

Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, todėl keisis įstaigos struktūra

Finansai

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Kvalifikacijos kėlimas EUNIC mokymų, seminarų, stažuočių programoje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Kvalifikacijos kėlimas finansinės apskaitos, viešųjų pirkimų, darbo ir gaisrinės saugos ir 

kt. seminaruose


