
Tikslo, uždavinio, 
priemonės kodas

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

pavadinimas

Veiksmo pavadinimas
Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas

Planuota 
vertinimo 
kriterijaus 

reikšmė

Įvykdyta vertinimo 
kriterijaus reikšmė

Įvykdymo 
procentas

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų 
reikšmių priežastys (netinkamas 
planavimas, per ilgas derinimas, 

nepakankami administraciniai gebėjimai ir 
kita)

1 2 3 4 5 7 8 9

04-05-01

Neįgaliųjų, dalyvaujančių 
kultūros veikloje, skaičius (tūkst. 
žm.) (atitinka kriterijų R-04-05-
01-05) 

5,0 9,8 196 Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, kadangi 
kriterijus skaičiuojamas pirmus metus, todėl 
sudėtinga buvo prognozuoti vertinimo 
kriterijaus reikšmę.

Kapinių ir palaidojimo vietas 
žyminčių paminklų priežiūra ir su 
šia veikla susijusios informacijos 
sklaida, kiekvienais metais 
apimant dalį visų žinomų 
tremtinių ir politinių kalinių 
kapinių bei palaidojimo vietas 
žyminčių paminklų (procentai) 
(atitinka kriterijų R-04-05-01-06) 

13,0 8 62,0

Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta, nes 
sulaukta mažiau paraiškų projektų vykdymui, 
nei planuota.

Gyventojų, apsilankiusių kultūros 
ir meno renginiuose, skaičius

-*
1000000

- Vertinimo kriterijus skaičiuojamas pirmą kartą, 
todėl įvykdymo procentas nepateiktas.

Gyventojų, dalyvavusių  kultūros 
ir meno renginiuose, skaičius

-*
232305

- Vertinimo kriterijus skaičiuojamas pirmą kartą, 
todėl įvykdymo procentas nepateiktas.

04-05-01-01

04-05-01-01-01

LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

PROGRAMA „KULTŪROS RĖMIMO FONDAS“
TIKSLAS.  Skatinti kultūros ir meno plėtrą bei sklaidą

UŽDAVINYS. Užtikrinti kultūros edukacijos plėtrą

Priemonė. Įgyvendinti vaikams ir jaunimui skirtas kultūros bei kultūrinės edukacijos skatinimo iniciatyvas



Įtraukti vaikus ir jaunimą į 
edukacines veiklas, siekiant 
skatinti jų kūrybiškumą ir 
kultūrinę raišką

Į edukacinę veiklą įtrauktų vaikų 
ir jaunimo skaičius (vienetai) 
(atitinka kriterijų R-04-05-01-03) 

100000,0 125736,0 126,0
Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, kadangi 
ekspertai mažesnėmis valstybės biudžeto lėšų 
sumomis nusprendė finansavimą skirti 
didesniam kokybiškų projektų skaičiui. Tai 
sąlygojo didesnį į edukacinę veiklą įtrauktų 
vaikų ir jaunimo skaičių.

Organizuoti vaikams ir 
jaunimui skirtus kultūros bei 
kultūrinės edukacijos 
projektų atrankos konkursus, 
sudaryti sutartis su atrinktų  
projektų vykdytojais

Vaikų ir jaunimo kultūrinės 
veiklos projektų skaičius  

160,0 240 150,0 Vertinimo kriterijaus reikšmė
viršyta, kadangi ekspertai, įvertinę projektų 
paraiškas, nusprendė mažesnėmis
valstybės biudžeto lėšų sumomis
finansuoti didesnį kokybiškų
projektų skaičių.

04-05-01-01-02

Jaunųjų menininkų, tobulinusių 
profesinius įgūdžius Lietuvoje ir 
užsienyje, skaičius (vienetai) 
(atitinka kriterijų P-04-05-01-01-
01) 

40,0 786 1965,0 Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, kadangi 
ekspertų komisija, įvertinusi projektų 
paraiškas, nusprendė mažesnėmis valstybės 
biudžeto lėšų sumomis finansuoti didesnį 
mažesnių projektų skaičių, taip pat buvo 
paremti kolektyvai, tokiu būdu didesnis 
skaičius menininkų tobulino profesinius 
įgūdžius. 

Jaunųjų menininkų, 
įgyvendinusių savo kūrybines 
iniciatyvas, skaičius (vienetai) 
(atitinka kriterijų P-04-05-01-01-
02) 

100,0 1135 1135,0

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, kadangi 
kriterijus skaičiuojamas pirmus metus, todėl 
sudėtinga buvo prognozuoti vertinimo 
kriterijaus reikšmę.

04-05-01-01-03

Populiarinti skaitymo 
skatinimo iniciatyvas, skirtas 
vaikams ir jaunimui, taip 
didinti skaitymo svarbą

Organizuoti skaitymo 
skatinimo projektų atrankos 
konkursus, sudaryti sutartis 
su atrinktų projektų 
vykdytojais

Skaitymo skatinimo iniciatyvų 
dalyvių skaičius (vienetai) 
(atitinka kriterijų P-04-05-01-01-
03) 

3000,0 78739 2624,6

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, 
kadangi kriterijus skaičiuojamas pirmus 
metus, todėl sudėtinga buvo prognozuoti 
vertinimo kriterijaus reikšmę.

Organizuoti Jaunųjų meninkų 
tobulinimui skirtus projektų 
atrankos konkursus, sudaryti 
sutartis su atrinktų projektų 
vykdytojais

Priemonė. Įgyvendinti jaunųjų menininkų profesinių įgūdžių tobulinimo Lietuvoje ir užsienyje, jaunųjų menininkų 
kūrybos skatinimo priemones

Priemonė. Remti skaitymo skatinimo iniciatyvas



04-05-01-01-04

Organizuoti kultūros ir meno 
darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimosi projektų 
atrankos konkursus, sudaryti 
sutartis su atrinktų projektų 
atrinktų vykdytojais

Patobulinusių kvalifikaciją 
kultūros darbuotojų skaičius 
(vienetai) (atitinka kriterijų P-04-
05-01-01-04) 

4000,0 5887 147,1

Techninė klaida – planuota vertinimo 
kriterijaus reikšmė ne 850, bet 4000. 
Kriterijaus reikšmė viršyta, kadangi iš 
finansuotų 30 projektų 3 didelės apimties 
projektai buvo skirti dideliam kultūros 
darbuotojų skaičiui.

04-05-01-01-05

Sukurti pilietiškai atsakingos 
žiniasklaidos skatinimo 
mechanizmą ir pradėti 
įgyvendinti atsakingos 
žiniasklaidos skatinimo 
programą siekiant paskatinti 
pilietiškai atsakingų 
žiniasklaidos priemonių ir 
jos vartotojų gausėjimą

Organizuoti projektų, skirtų 
ugdyti asmenų gebėjimus 
naudotis tradicinėmis ir 
naujomis visuomenės 
informavimo priemonėmis, 
atrankos konkursus, sudaryti 
sutartis su atrinktų projektų 
vykdytojais

Projektų, skirtų ugdyti asmenų 
gebėjimus naudotis tradicinėmis 
ir naujomis visuomenės 
informavimo priemonėmis, 
skaičius

20,0 15,0 75,0 Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta,  
vadovaujantis Kultūros ministro kvota, 
ekspertai, siekiant paremti kokybę, o ne 
kiekybę,  nusprendė finansuoti mažesnį 
projektų skaičių.

04-05-01-01-06

Organizuoti muziejų 
ekspozicijų ir parodų, 
pritaikytų vaikams ir 
jaunimui, projektų atrankos 
konkursus, sudaryti sutartis 
su atrinktų projektų 
vykdytojais

Finansuotų muziejų ekspozicijų ir 
parodų projektų, pritaikytų 
vaikams ir jaunimui, skaičius 
(vienetai) (atitinka kriterijų P-04-
05-01-01-05) 

7,0 15,0 214,0

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, kadangi 
ekspertų komisija, įvertinusi projektų 
paraiškas, nusprendė mažesnėmis valstybės 
biudžeto lėšų sumomis finansuoti didesnį 
kokybiškų projektų skaičių.

Priemonė. Įgyvendinti visuomenės informavimo priemonių naudojimo raštingumo ugdymo skatinimo priemones, 
siekiant didinti visuomenės gebėjimus kritiškai vertinti ir analizuoti informaciją

Priemonė. Įgyvendinti visuomenės švietimo ir mokymosi muziejuose skatinimo priemones

Priemonė. Organizuoti kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą



Atnaujinti muziejų 
ekspozicijas, su naujų 
kūrybinių ir technologinių 
sprendinių ir elektroninių 
paslaugų pagalba pritaikyti 
jas įvairių poreikių 
lankytojams

Finansuotų muziejų ekspozicijų 
atnaujinimo projektų skaičiius 
(vienetai)

25,0 30,0 120,0  Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, kadangi  
ekspertų sprendimu finansuotas didesnis 
skaičius smulkesnių projektų.

Organizuoti muziejinių 
vertybių įsigijimo projektų 
atrankos konkursus, sudaryti 
sutartis su atrinktų projektų 
vykdytojais

 Finansuotų muziejinių vertybių 
įsigijimo projektų skaičius 
(vienetai)

9,0 9,0 100,0

Organizuoti  muziejinių 
vertybių restauravimo ir 
prevencinio konservavimo 
projektų atrankos konkursus, 
sudaryti sutartis su atrinktų 
projektų vykdytojais 

Finansuotų muziejinių vertybių 
restauravimo ir prevencinio 
konservavimo projektų skaičius 
(vienetai) 

30,0 38,0 126,6  Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, kadangi  
ekspertų sprendimu finansuotas didesnis 
skaičius smulkesnių projektų.

Organizuoti muziejinės 
veiklos projektų  atrankos 
konkursus, sudaryti sutartis 
su atrinktų projektų 
vykdytojais

 Finansuotų muziejinės veiklos 
projektų skaičius (vienetai) 

30,0 49,0 163,0 Vertinimo kriterijus viršytas, kadangi 
ekspertai, įvertinę projektų paraiškas, 
nusprendė mažesnėmis
valstybės biudžeto lėšų sumomis
finansuoti didesnį kokybiškų projektų skaičių.

04-05-01-02

Organizuoti regionuose 
daugiau profesionalaus meno 
renginių ir kultūrinės veiklos 
iniciatyvų, siekiant pristatyti 
aukščiausios kokybės 
kultūros produktus ir į 
kultūrinę veiklą įtraukti 
įvairias gyventojų socialines 
grupes

Gyventojų, apsilankiusių 
profesionalaus meno renginiuose 
ir dalyvavusių kultūros veiklose 
regionuose, skaičius (vienetai) 
(atitinka kriterijų R-04-05-01-04) 

1000000,0 1403299,0 140,3 Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, kadangi 
kriterijus skaičiuojamas pirmus metus, todėl 
sunku buvo prognozuoti vertinimo kriterijaus 
reikšmę.

UŽDAVINYS. Užtikrinti kultūros plėtrą ir sklaidą regionuose



Regionuose surengtų 
profesionalaus ir mėgėjų meno 
renginių skaičius (vienetai) 
(atitinka kriterijų P-04-05-01-02-
03) 

1200,0 1984,0 165,3
Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, kriterijus 
skaičiuojamas pirmus metus, todėl sudėtinga
buvo prognozuoti vertinimo kriterijaus
reikšmę.

04-05-01-02-01

Organizuoti regionų kultūros 
plėtros projektų atrankos 
konkursus, sudaryti sutartis 
su atrinktų projektų 
vykdytojais

Savivaldybių, kuriose yra 
organizuojami regioniniai 
renginiai, skaičius (vienetai) 
(atitinka kriterijų P-04-05-01-02-
01)

25,0 30,0 120,0
Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, kriterijus 
skaičiuojamas pirmus metus, todėl sudėtinga
buvo prognozuoti vertinimo kriterijaus
reikšmę.

04-05-01-02-02

Organizuoti Lietuvoje 
rengiamų tęstinių 
prioritetinių mėgėjų meno 
renginių projektų atrankos 
konkursą, sudaryti sutartis su 
atrinktų projektų vykdytojais 

Lietuvoje surengtų tęstinių 
prioritetinių mėgėjų meno 
renginių skaičius (vienetai) 

17,0 14,0 82,3 Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta, nes 
Kultūros ministro įsakymu patvirtinta  17 
galimų projektų vykdytojų, tačiau konkurse 
dalyvavo  14 vykdytojų, todėl ir finansuota 14.

04-05-01-02-03
Organizuoti profesionalaus 
meno sklaidos regionuose 
projektų atrankos konkursą, 
sudaryti sutartis su projektų 
vykdytojais

Profesionalaus meno 
organizacijų, surengusių gastroles 
regionuose, skaičius (vienetai) 
(atitinka kriterijų P-04-05-01-02-
02) 

60,0 65,0 108,0

04-05-01-03
04-05-01-03-01

Organizuoti projektų,  
sudarančių sąlygas Lietuvos 
kūrybinių industrijų plėtrai 
šalyje, atrankos konkursus, 
sudaryti sutartis su projektų 
vykdytojais

Lietuvoje surengtų kūrybinių 
industrijų renginių skaičius 
(vienetai) (atitinka kriterijų P-04-
05-01-03-01)

6,0 6,0 100,0

04-05-01-03-02

Priemonė. Organizuoti Lietuvoje rengiamus tęstinius prioritetinius mėgėjų meno renginius

Priemonė. Remti profesionaliojo meno sklaidos iniciatyvas regionuose

UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas kultūros produktų/paslaugų kūrimui

Priemonė. Fiksuoti ir skleisti meno ir kultūros kūrinius skaitmeniniu būdu

Priemonė. Įgyvendinti regionų kultūros plėtros skatinimo priemones

Priemonė. Įgyvendinti Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų skatinimo priemones



Skleisti kultūros ir meno 
kūrinius skaitmeniniu būdu, 
siekiant didinti Lietuvos 
profesionaliojo meno 
žinomumą

Naudotojų, susipažinusių su 
fiksuotais ir skaitmeniniu būdu 
paviešintais meno ir kultūros 
kūriniais, skaičius (vienetai) 
(atitinka kriterijų P-04-05-01-03-
02) 

15000,0 471512,0 3143,4

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, kriterijus 
skaičiuojamas pirmus metus, todėl sudėtinga 
buvo prognozuoti vertinimo kriterijaus 
reikšmę.

Organizuoti meno ir kultūros 
kūrinių fiksavimo ir leidybos 
projektų atrankos konkursus, 
sudaryti sutartis su projektų 
vykdytojais

Meno ir kultūros kūrinių 
fiksavimo ir leidybos projektų 
skaičius

16,0 18,0 112,5 Vertinimo kriterijaus reikšmė
viršyta, kadangi  ekspertų sprendimu 
finansuotas didesnis skaičius smulkesnių 
projektų.

04-05-01-03-03

Organizuoti profesionaliųjų 
vizualiųjų menų projektų 
atrankos konkursą, sudaryti 
sutartis su projektų 
vykdytojais

Sukurtų naujų profesionaliųjų 
vizualiųjų menų produktų 
skaičius (vienetai) (atitinka 
kriterijų P-04-05-01-03-03)

115,0 120,0 104,0

Organizuoti profesionalaus 
scenos meno projektų 
atrankos konkursą, sudaryti 
sutartis su projektų 
vykdytojais

Sukurtų naujų profesionalaus 
scenos meno kūrinių skaičius 
(vienetai) (atitinka kriterijų P-04-
05-01-03-04)

230,0 217,0 94,3

Organizuoti stipendijų 
skyrimą kultūros ir meno 
kūrėjams

Asmenų, kuriems skirtos 
stipendijos, skaičius (vienetai) 

400,0 429,0 107,3

Organizuoti meno kūrėjų 
organizacijų kūrybinių 
programų projektų konkursą, 
sudaryti sutartis su atrinktų 
projektų vykdytojais

Įgyvendintų meno kūrėjų 
organizacijų kūrybinių programų 
skaičius (vienetai)

15,0 21,0 140,0 Vertinimo kriterijus viršytas, nes buvo meno 
kūrėjų organizacijų, kurios pateikė metinę 
programą išskaidę į kelis didelius projektus.

Organizuoti projektų, 
skatinančių scenos meno 
kūrinių sukūrimą, atrankos 
konkursą

Užsakytų sukurti dramos ir 
muzikos kūrinių skaičius 
(vienetai)

 11,0 11,0 100,0

04-05-01-03-04

Priemonė. Įgyvendinti profesionaliojo meno kūrinių sukūrimo ir sklaidos skatinimo priemones

Priemonė. Remti lietuvių literatūros leidybą



Leidinių, remtų valstybės 
biudžeto lėšomis ir perduotų 
viešosioms bibliotekoms 
neatlygintinai, egzempliorių 
skaičius (vienetai(vienetai) 
(atitinka kriterijų P-04-05-01-03-
05 )

12000,0 17200,0 143,3
Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, kadangi
2014 m. finansavus didesnį nei planuota
leidybos projektų skaičių, atitinkamai
viešosioms bibliotekoms neatlygintinai
perduota daugiau privalomųjų egzempliorių.

Paremtų lietuvių kalba kuriamos 
grožinės ir negrožinės literatūros 
leidinių pavadinimų skaičius 
(vienetai) (atitinka kriterijų P-04-
05-01-03-06) 

170,0 180,0 105,9

04-05-01-03-05

Organizuoti užsienio 
literatūros vertimų į lietuvių 
kalbą projektų konkursą, 
sudaryti sutartis su projektų 
vykdytojais

Remtų užsienio literatūros 
vertimų į lietuvių kalbą skaičius 
(vienetai) (atitinka kriterijų P-04-
05-01-03-07)

40,0 33,0 82,5 Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta,
kadangi ekspertų komisija, įvertinusi projektų
paraiškas, nusprendė didesnėmis valstybės
biudžeto lėšų sumomis finansuoti mažesnį
kokybiškų projektų skaičių.

04-05-01-03-06

Organizuoti meno ir kultūros 
kūrinių fiksavimo ir  
leidybos  projektų atrankos 
konkursą, sudaryti sutartis su 
projektų vykdytojais

Remtų meno ir kultūros leidinių 
pavadinimų skaičius

44,0 87,0 197,7

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, kadangi 
ekspertų komisija, įvertinusi projektų 
paraiškas, nusprendė mažesnėmis valstybės 
biudžeto lėšų sumomis finansuoti didesnį 
kokybiškų projektų skaičių.

04-05-01-03-07

Organizuoti leidybos 
projektų, skirtų žmonėms su 
regėjimo negalia atrankos 
konkursą, sudaryti sutartis su 
projektų vykdytojais

Remtų leidinių, skirtų regėjimo 
negalią turintiems asmenims, 
skaičius

50,0 7,0 14,0 Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta dėl 
dviejų priežasčių, nebuvo pakankamai 
kokybiškų projektų, bei   vadovaujantis 
Kultūros ministro kvota, ekspertai, siekiant 
paremti kokybę, o ne kiekybę,  nusprendė 
finansuoti mažesnį projektų skaičių.

04-05-01-03-08 Priemonė. Įgyvendinti iniciatyvas „Menas žmogaus gerovei“, sudarančias palankias sąlygas stiprinti meno poveikį 
sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos srityse siekiant pagerinti žmonių gyvenimo kokybę

Organizuoti lietuvių  
literatūros leidybos projektų 
atrankos konkursus, sudaryti 
sutartis su projektų 
vykdytojais

Priemonė. Remti meno ir kultūros leidinių leidybą

Priemonė. Remti užsienio literatūros vertimus į lietuvių kalbą ir jų leidybą

Priemonė. Remti leidinių, skirtų regėjimo negalią turintiems asmenims, leidybą



Organizuoti "Menas 
žmogaus gerovei" projektų 
atrankos konkursą, sudaryti 
sutartis su projektų 
vykdytojais

Paremtų projektų, sudarančių 
palankias sąlygas stiprinti meno 
poveikį sveikatos apsaugos ir 
socialinės apsaugos srityse 
siekiant pagerinti žmonių 
gyvenimo kokybę, skaičius

 14,0 44,0 314,2 Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta 2014 m. 
antrieji metai, kai vykdoma ši priemonė, 
manoma,  kad pareiškėjai labiau suprato 
priemonės tikslą, todėl ši priemonė buvo ypač 
populiari, atsižvelgę į tai, ekspertai finansavo  
nusprendė mažesnėmis
valstybės biudžeto lėšų sumomis
finansuoti didesnį kokybiškų projektų skaičių.

04-05-01-04 
04-05-01-04-01

Organizuoti Lietuvos 
kultūros pristatymo užsienyje  
projektų atrankos konkursus, 
sudaryti sutartis su atrinktų 
projektų vykdytojais

Surengtų Lietuvos kultūros 
pristatymo renginių užsienyje 
skaičius (atitinka kriterijų P-04-
05-01-04-01)  

30,0 87,0 197,7
Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, 
kadangi ekspertų komisija, įvertinusi 
projektų paraiškas, nusprendė mažesnėmis 
valstybės biudžeto lėšų sumomis 
finansuoti didesnį kokybiškų projektų 
skaičių.

Organizuoti projektų, skirtų 
pasirengti pristatyti Lietuvos 
šiuolaikinį meną  56 -oje 
Venecijos šiuolaikinio meno 
bienalėje,  atrankos 
konkursą, sudaryti sutartį su 
atrinkto projekto vykdytoju 

Įgyvendintų Venecijos bienalėje 
projektų, pristatančių Lietuvos 
šiuolaikinį meną  skaičius 
(vienetai)

1,0 1,0 100,0

04-05-01-04-02

Organizuoti tarptautinių 
mainų projektų įgyvendinimo 
Lietuvoje atrankos 
konkursus, sudaryti sutartis 
su atrinktų projektų 
vykdytojais

Įgyvendintų tarptautinių mainų 
projektų Lietuvoje skaičius

21,0 21,0 100,0

UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas tarptautinių kultūros projektų įgyvendinimui

Priemonė. Įgyvendinti tarptautinio dialogo ir mainų skatinimo priemones

Priemonė. Įgyvendinti kokybišką ir veiksmingą Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje



Organizuoti Lietuvoje 
rengiamų tęstinių tarptautinių 
meno renginių projektų 
atrankos konkursą, sudaryti 
sutartis su atrinktų projektų 
vykdytojais

Surengtų tęstinių tarptautinių 
meno renginių skaičius (vienetai) 
(atitinka kriterijų P-04-05-01-04-
02) 

18,0 17,0 94,4

Organizuoti tarptautinius 
jaunųjų muzikos atlikėjų 
konkursus, plėsti jaunųjų 
menininkų kūrybinių 
iniciatyvų spektrą, siekiant 
stiprinti jų profesinį 
meistriškumą
Organizuoti Lietuvoje 
rengiamų tarptautinių 
muzikos atlikimo meno 
konkursų projektų atrankos 
konkursą, sudaryti sutartis su 
atrinktų projektų vykdytojais

Surengtų  tarptautinių muzikos 
konkursų skaičius (vienetai)

2,0 2,0 100,0

Organizuoti užsienio 
kultūros ir meno organizacijų 
atstovų ir ekspertų vizitų 
Lietuvoje  projektų atrankos 
konkursą, sudaryti sutartis su 
atrinktų projektų vykdytojais

Užsienio kultūros ir meno 
organizacijų atstovų ir ekspertų, 
apsilankiusių Lietuvoje skaičius

4,0 4,0 100,0

04-05-01-04-03

Atlikti atskirų kultūros ir 
kūrybinių industrijų sričių 
tarptautinio 
konkurencingumo potencialo 
įvertinimą

Priemonė. Pristatyti Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų produktus užsienio rinkose



Pristatyti Lietuvos kūrybinių 
industrijų produktus ir 
paslaugas tarptautiniuose 
renginiuose: muzikos 
industrijos mugėje 
,,MIDEM“, Dizaino mugėse 
Italijoje ir Švedijoje, mugėje 
Kinijoje

Lietuvos kultūros ir kūrybinių 
industrijų pristatymų skaičius 
užsienio valstybėse (vienetai) 
(atitinka kriterijų P-04-05-01-04-
03) 

6,0 6,0 100,0

Organizuoti projektų 
pristatančių kūrybines 
industrijas užsienyje atrankos 
konkursus, sudaryti sutartis 
su atrinktų projektų 
vykdytojais

Tarptautiniuose kultūros ir 
kūrybinių industrijų renginiuose 
sudarytų naujų ar/ir pratęstų 
turimų kontaktų dėl produktų 
pardavimo skaičius (vienetai) 
(atitinka kriterijų P-04-05-01-04-
04)

60,0 498,0 830,0

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, kriterijus 
skaičiuojamas pirmus metus, todėl sudėtinga 
buvo prognozuoti vertinimo kriterijaus 
reikšmę.

04-05-01-04-04

Organizuoti menininkų 
rezidencijų projektų atrankos 
konkursą, sudaryti sutartis su 
projektų vykdytojais

Menininkų rezidencijų 
programose dalyvavusių kūrėjų 
skaičius (asmenys) (atitinka 
kriterijų P-04-05-01-04-05)

60,0 226,0 379,7
Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, kadangi 
kelių projektų vykdytojai į rezidencijas 
kvietėsi ne pavienius kūrėjus, bet atlikėjų 
grupes. Dėl šios priežasties padidėjo dalyvių 
skaičius.

04-05-01-04-05

Organizuoti Lietuvos 
kultūros institucijų, 
dalyvaujančių Europos 
Sąjungos programose 
projektų atrankos konkursą, 
sudaryti sutartis su projektų 
vykdytojais

Bendrai finansuojamų projektų, 
dalyvaujančių Europos Sąjungos 
programose, skaičius (vienetai)

5,0 7,0 140,0 Vertinimo kriterijus viršytas, kadangi 
ekspertai, įvertinę projektų paraiškas, 
nusprendė mažesnėmis
valstybės biudžeto lėšų sumomis
finansuoti didesnį kokybiškų projektų skaičių.

04-05-01-05

04-05-01-05-01

Skatinti skaitmeninto turinio 
pagrindu kuriamų viešai 
prieinamų skaitmeninių 
produktų bei paslaugų 
kūrimą bei sklaidą, 
finansuojant tokio pobūdžio 
projektus

Skaitmeninto turinio pagrindu 
sukurtų produktų bei paslaugų 
vartotojų skaičius (vienetai) 
(atitinka kriterijų P-04-05-01-05-
01) 

50000,0 87445,0 174,9

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, kadangi 
kriterijus skaičiuojamas pirmus metus, todėl 
sudėtinga buvo prognozuoti vertinimo 
kriterijaus reikšmę

Priemonė. Remti skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos projektus

Priemonė. Įgyvendinti užsienio menininkų rezidencijų projektus Lietuvoje

Priemonė. Remti Lietuvos institucijų, dalyvaujančių Europos Sąjungos programose, projektus

UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas veikloms, skirtoms stiprinti kultūrinę tapatybę, įgyvendinti



Organizuoti skaitmeninto 
kultūros paveldo sklaidos 
projektų atrankos konkursą, 
sudaryti sutartis su projektų 
vykdytojais

Skaitmeninto kultūros paveldo 
sklaidos projektų skaičius 

6,0 18,0 300,0 Vertinimo kriterijus viršytas, kadangi 
ekspertai, įvertinę projektų paraiškas, 
nusprendė mažesnėmis
valstybės biudžeto lėšų sumomis
finansuoti didesnį kokybiškų projektų skaičių.

04-05-01-05-02

Organizuoti pilietinio, 
tautinio ir lituanistinio 
ugdymo projektų atrankos 
konkursus, sudaryti sutartis 
su projektų vykdytojais

Dalinai finansuota  Lietuvos 
gyventojų pilietiškumą bei 
politinį aktyvumą stiprinančių bei 
skatinančių  sąmoningą tautinę 
raišką projektų skaičius

22,0 22,0 100,0

04-05-01-05-03

Organizuoti reprezentacinių, 
valstybinės reikšmės 
renginių projektų atrankos 
konkursą

Surengtas reprezentacinių, 
valstybinės reikšmės renginių 
projektų  atrankos konkursas 

1,0 4,0 400,0 Vertinimo kriterijus viršytas, kadangi 
ekspertai, įvertinę projektų paraiškas, 
nusprendė mažesnėmis
valstybės biudžeto lėšų sumomis
finansuoti didesnį kokybiškų projektų skaičių

04-05-01-05-04

Organizuoti Lietuvos 
tremtinių ir politinių kalinių 
kapų ir palaidojimo vietas 
žyminčių paminklų paieškos, 
inventorizavimo ir sukauptos 
medžiagos populiarinimo 
projektų atrankos konkursą, 
sudaryti sutartis su projektų 
vykdytojais

Aplankyta ir inventorizuota 
tremtinių kapų (vienetai) (atitinka 
kriterijų P-04-05-01-05-02) 

15,0 10,0 73,0

Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta, 
kadangi ekspertų komisija, įvertinusi 
paraiškas, nusprendė finansuoti mažesnį 
kokybiškų projektų skaičių, kita priežastis – 
buvo siekiama užbaigti tęstinius darbus.

04-05-01-05-05

Priemonė. Įgyvendinti reprezentacinius, valstybinės reikšmės projektus

Priemonė. Įgyvendinti pilietinio, tautinio ir lituanistinio ugdymo projektus

Priemonė. Aplankyti neinventorizuotas tremties vietas, nufotografuoti Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapus ir 
palaidojimo vietas žyminčius paminklus ir juos inventorizuoti pagal kultūros ministro įsakymu tvirtinamas Kapinių ir 
palaidojimo vietas žyminčių paminklų inventorizavimo taisykles

Priemonė. Konkurso būdu skirti dalinį finansavimą Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapams ir palaidojimo vietas 
žymintiems paminklams tvarkyti pagal kultūros ministro įsakymu patvirtintas taisykles



Organizuoti Lietuvos 
tremtinių ir politinių kalinių 
kapų ir palaidojimo vietas 
žyminčių paminklų 
priežiūros ir sutvarkymo 
projektų atrankos konkursą, 
sudaryti sutartis su projektų 
vykdytojais

Sutvarkyta tremtinių kapų ir 
palaidojimo vietas žyminčių 
paminklų (vienetai) (atitinka 
kriterijų P-04-05-01-05-03) 

8,0 10,0 125,0

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, kadangi 
ekspertų komisija, įvertinusi projektų 
paraiškas, nusprendė mažesnėmis valstybės 
biudžeto lėšų sumomis finansuoti didesnį 
kokybiškų projektų skaičių.

04-05-01-05-06

Organizuoti bibliotekose ir 
archyvuose saugomo 
dokumentinio paveldo  
restauravimo ir prevencinio 
konservavimo projektų 
atrankos konkursus, sudaryti 
sutartis su projektų 
vykdytojais

Bibliotekose ir archyvuose 
saugomo dokumentinio paveldo  
restauravimo ir prevencinio 
konservavimo projektų skaičius

9,0 38,0 422,2 Vertinimo kriterijus viršytas, kadangi 
ekspertai, įvertinę projektų paraiškas, 
nusprendė mažesnėmis
valstybės biudžeto lėšų sumomis
finansuoti didesnį kokybiškų projektų skaičių.

04-05-01-05-07

Organizuoti regionų kultūros 
plėtros ir etninės kultūros 
plėtros projektų atrankos 
konkursus, sudaryti sutartis 
su projektų vykdytojais

Dalyvių etninės ir regionų 
kultūrinės veiklos projektuose 
skaičius (tūkst. žm.) (atitinka 
kriterijų P-04-05-01-05-06) 

100,0 117,0 117,0
Techninė klaida – planuota vertinimo 
kriterijaus reikšmė ne 30, bet 100. Vertinimo 
kriterijaus reikšmė viršyta, kadangi ekspertai 
nusprendė mažesnėmis valstybės biudžeto lėšų 
sumomis finansuoti didesni kokybiškų 
projektų skaičių, atitinkamai juose dalyvavo 
daugiau dalyvių.

04-05-01-05-08

Nustatyti prioritetus ir 
suplanuoti veiksmus siekiant 
įrengti apsaugą nuo ugnies ir 
kitas technines apsaugos 
priemones 
nekilnojamuosiuose kultūros 
paveldo objektuose

Priemonė. Finansuoti apsaugos nuo ugnies ir kitų techninių priemonių įrengimo projektavimo darbus sakraliniuose 
kultūros paveldo objektuose, siekiant išsaugoti juos ir juose esančias kultūros vertybes

Priemonė. Įgyvendinti bibliotekose ir archyvuose saugomo dokumentinio paveldo restauravimo ir prevencinio 
konservavimo skatinimo priemones

Priemonė. Įgyvendinti etninės kultūros plėtros skatinimo priemones



Organizuoti apsaugos 
techninių priemonių 
įrengimo projektavimo 
sakraliniuose kultūros 
paveldo objektuose projektų 
atrankos konkursą, sudaryti 
sutartis su projektų 
vykdytojais

Sakralinių kultūros paveldo 
objektų, kuriems parengti 
apsaugos nuo ugnies ir kitų 
techninės apsaugos priemonių 
įrengimo projektai, skaičius 
(vienetai) (atitinka kriterijų P-04-
05-01-05-07)   

8,0 34,0 425,0

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, 
kadangi kriterijus skaičiuojamas pirmus 
metus, todėl sudėtinga buvo prognozuoti 
vertinimo kriterijaus reikšmę

04-05-01-05-09

Užsienyje esančių Lietuvai 
reikšmingų kultūros vertybių, prie 
kurių priežiūros, paieškos ar 
sugrąžinimo prisidėjo užsienyje 
gyvenantys lietuviai, skaičius 
(vienetai) P-04-05-01-05-04 

15,0 11,0 73,0

Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta, 
ekspertų komisija, įvertinusi paraiškas, 
nusprendė finansuoti mažesnį kokybiškų 
projektų skaičių, kita priežastis – ekspertai 
siekė paremti projektus, kurie įgyvendino 
tęstinius darbus.

Lietuvos Respublikos kultūros 
atašė kartu su Lietuvos diaspora 
surengtų renginių Lietuvai 
reikšmingo kultūros paveldo 
klausimais skaičius (vienetai) P-
04-05-01-05-05

2,0 0,0

Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta. Iš 
užsienio lietuvių organizacijų nebuvo gauta 
tinkamų paraiškų.

04-05-01-06

04-05-01-06-01
Atlikti kultūros srities tyrimų 
poreikio analizę, organiuzoti 
kultūros srities bendrųjų 
tyrimų paraiškų atrankos 
konkursus, sudaryti sutartis 
su tyrimų vykdytojais

Atliktų tyrimų skaičius (vienetai) 
(atitinka kriterijų P-04-05-01-06-
01) 

15,0 23,0 153,0

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, kadangi 
kriterijus skaičiuojamas pirmus metus, todėl 
sudėtinga buvo prognozuoti vertinimo 
kriterijaus reikšmę 

05-01-01

05-01-01-01
05-01-01-01-01  x 

Priemonė. Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje paieška, sklaida, priežiūra ir sugrąžinimas, įtraukiant į šį 
darbą užsienyje gyvenančius lietuvius (kultūros srityje)

Organizuoti Lietuvai 
reikšmingo kultūros paveldo, 
esančio užsienyje, paieškos, 
sklaidos, sugrąžinimo, 
įtraukiant užsienyje 
gyvenančius lietuvius,  
projektų atrankos konkursą, 
sudaryti sutartis su projektų 
vykdytojais

UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas kultūros srities bendrųjų tyrimų vykdymui

TIKSLAS. Sudaryti sąlygas efektyviam kultūros politikos formavimui ir jos įgyvendinimui

PROGRAMA  "LIETUVOS KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS, KULTŪROS SISTEMOS FINANSAVIMO GERINIMAS BEI KULTŪROS POLITIKOS 
ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS"

UŽDAVINYS. Siekti efektyvaus kultūros politikos įgyvendinimo

Priemonė. Atlikti kultūros srities tyrimus

 Priemonė. Efektyvinti kultūros politikos įgyvendinimo funkciją, užtikrinant įvairiapusę kultūros 
ir meno plėtrą 



 Užtikrinti Kultūros tarybos 
vidaus administravimą  

 Surengtų Kultūros tarybos 
posėdžių skaičius 

30,00 55,00 183,0 Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes 2013 
m.-2014 m. pirmieji institucijos metai, 
parengta daug teisės aktų, ekspertų vertinimo 
lentelės, ekspertų darbo reglamentai, po 
pirmojo kvietimo šie teisės aktai buvo 
tobulinami, todėl prireikė daugiau posėdžių nei 
planuota

Pirmininkė Daina Urbanavičienė




