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LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS
2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA 

Metų priorite�nė veikla, įvykdymo informacija
Planinis poky�s

(ver�nimo kriterijus,
matavimo vienetas)

Planinė
reikšmė

Fak�nė
reikšmė

Įvykdymo
procentas Komentaras

1. Atrink� naujas Regionines kultūros tarybas. 10 100%

2. Įteisin� Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo informacinę sistemą (LKT
IS). 100 100%

3. Įgyvendin� strateginio finansavimo programas. 
66 103%

Paskelbtas Lietuvos kultūros tarybos renkamų Regioninių kultūros
tarybos (RKT) narių atrankos konkursas. Į RKT konkurso būdu atrinkta 24 nariai. Sudaryta 10 apskričių RKT. Apskričių skaičius, vienetai 10

Įteisin� Lietuvos kultūros tarybos informacinės sistemos nuostatai ir duomenų saugos nuostatai, dokumentai
paskelb� Teisės aktų registre.

Suderin� LKT IS nuostatai ir
duomenų saugos nuostatai,
procentai

100

Įgyvendinus 5 Strateginio finansavimo atrankos konkursus
finansuo� šių programų projektai. Taip pat finansuotos ir programos „Strateginis meno kūrėjų organizacijų
finansavimas“ me�nės veiklos.

Įgyvendintų strateginių
organizacijų, meno kūrėjų
asociacijų, tarptau�nių ir mėgėjų
meno renginių programų skaičius,
vienetai

64



4. Įgyvendin� kultūros tyrimus ir analizes.

41 171%

5. Organizuo� ir įgyvendin� kultūros ir meno projektų ir s�pendijų finansavimo konkursus. 
111 97%

1. „Regionų kultūros organizacijų apklausa“ (tyrimaspristatytas Regionų kultūros tarybų forume 2022, paskelbtas
spalio mėn.:
h�ps://www.kulturostyrimai.lt/visos-temos/kulturos-poli�ka/2021-m-regionu-kulturos-organizaciju-apklausa/);
2. „Lietuvos kultūros sklaidos užsienyje �kslinių priemonių ir jų poveikio ver�nimas“ (tyrimas paskelbtas spalio
mėn.:
h�ps://www.kulturostyrimai.lt/visos-temos/kulturos-poli�ka/lietuvos-kulturos-sklaidos-uzsienyje-�ksliniu-priemo
niu-ir-ju-poveikio-ver�nimas/); 3. „Lietuvos kultūros tarybos strateginio finansavimo ver�nimas“ (tyrimas
pradėtas įgyvendin�, tęsiamas 2023 m.); 4. „Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo būklės
bei jos gerinimo galimybių tyrimas“ (tyrimas paskelbtas gruodžio mėn.:
h�ps://www.kulturostyrimai.lt/visos-temos/pagal-kulturos-ir-meno-sri�s/kulturos-paveldas-ir-etnine-kultura/pav
eldosauga/nematerialaus-kulturos-paveldo-issaugojimo-ir-aktualizavimo-bukles-bei-jos-gerinimo-galimybiu-tyrim
as/)); 5. Programos „Kultūros ir kūrybinės industrijos“ ver�nimas (tyrimas paskelbtas lapkričio mėn.:
h�ps://www.kulturostyrimai.lt/visos-temos/kurybines-industrijos/programos-kulturos-ir-kurybines-industrijos-ve
r�nimas/); 6. „Covid-19 pandemijos ir kitų 2020 – 2022 m. krizių įtaka kultūros sričiai“ (ataskaita bus paskelbta
2023 m. vasarį); 7. „Teisingas atlygis už kūrybą“ (tyrimas paskelbtas birželio mėn.:
h�ps://www.kulturostyrimai.lt/metai/teisingas-atlygis-uz-kuryba/); 8. „Lyčių lygybė kultūros sektoriuje: moterų
menininkių ekonominė ir emocinė būklė“ (tyrimas paskelbtas gruodžio mėn.:
h�ps://www.kulturostyrimai.lt/visos-temos/kulturos-poli�ka/kureju-pade�s/lyciu-lygybe-kulturos-sektoriuje-mot
eru-menininkiu-ekonomine-ir-emocine-bukle/, rengiama tyrimo angliška versija); 9. „Kultūros ir meno projektų ir
procesų stebėsenos ir analizės modeliavimo sistema“ (SAMS) (studija paskelbta rugpjūčio mėn.:
h�ps://www.kulturostyrimai.lt/visi-tyrimai/kulturos-stebesenos-ir-analizes-modeliavimo-sistemos-sams-sukurim
o-studija/); 10. „Kultūros ir meno bendruomenės požiūrio į LKT ver�nimas“ (tyrimas pradėtas įgyvendin� lapkričio
mėn.: h�ps://www.ltkt.lt/naujienos/691-kvieciame-dalyvau�-griztamojo-rysio-apklausoje.html); 11.
„Savivaldybių kultūros indeksas“ (tyrimo ataskaita bus skelbiama 2023 m.). Taip pat pabaigtas reng� bei viešai
paskelbtas tyrimas „Programos „Humanitarinės literatūros leidyba“ ver�nimas“
(h�ps://www.kulturostyrimai.lt/visos-temos/kulturos-poli�ka/poli�ka-ir-vadyba/programos-humanitarine%cc%8
7s-literaturos-leidyba-ver�nimas/), tyrimas „Programos „Kvalifikacijos kėlimas“ ver�nimas“
(h�ps://www.kulturostyrimai.lt/visos-temos/kulturos-poli�ka/programos-kvalifikacijos-kelimas-ver�nimas/),
tyrimas „2019 m. Regionų kultūros organizacijų apklausa“
(h�ps://www.kulturostyrimai.lt/visos-temos/kulturos-poli�ka/regionu-kulturos-organizaciju-apklausa/), tyrimas
„Programos „Menas žmogaus gerovei“ ver�nimas“ ir kt.

Įvykdytas tyrimų ir analizių
skaičius, vienetai 24

Atsiradus iš anksto neplanuotų vidinių analizių ir
apklausų poreikiui, jų kiekis padidėjo, pavyzdžiui,
rengiant naują Tolygios kultūrinės raidos
įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo redakciją,
prireikė ir papildomų analizių, ir apklausų.

Organizuo� (reng�
teisės aktai reglamentuojantys konkursų tvarką) ir įgyvendin� Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis
lėšomis finansuojamų sričių ir programų (iš viso 111) konkursai.

Organizuotų kultūros ir meno
projektų ir s�pendijų finansavimo
konkursų skaičius, vienetai

115

Veiklos sri�s, tema, me�nis veiksmas/darbas,
įvykdymo informacija

Ver�nimo kriterijus, matavimo
vienetas

Planinė
reikšmė

Fak�nė
reikšmė

Įvykdymo
procentas

Sudė�nis ver�nimo kriterijus,
matavimo vienetas

Fak�nė
reikšmė Komentaras

Suorganizuo� 20 kultūros ir meno sričių konkursų

(a��nka KM 2022-2024 m.
strateginio veiklos plano
ver�nimo kriterijų
E-08-002-11-01 „Kultūros ir
meno projektų finansavimo
poreikio tenkinimas
(finansuo�ems kultūros ir
meno projektams skirtos ir
prašomos lėšų sumos santykis)
(procentai)“)

62 Sričių konkursų formaliai įgyvendinta mažiau, nes metų
eigoje 10 sričių konsoliduotos į 5 stambesnes. Posričių,
a��nkančių buvusias sri�s, sustambintų sričių
konkursuose liko �ek pat.

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Už�krin� įvairių meno sričių raidą ir sklaidą

Įvykdyta:
Suorganizuota 15 meno sričių konkursų, kuriais įgyvendin�
architektūros, cirko, dailės, dizaino, fotografijos, literatūros,
muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno ir teatro raidą bei
sklaidą ska�nantys sumanymai.

Kultūros ir meno projektų
finansavimo poreikio
tenkinimas (finansuo�ems
kultūros ir meno projektams
skirtos ir prašomos lėšų
sumos santykis),  procentai

68 110%

 



Sukurtų naujų profesionaliųjų
vizualiųjų menų produktų
skaičius, vienetai 

712 54%

Sukurtų naujų profesionalaus
scenos meno kūrinių skaičius,
vienetai 

156 125%

Sukurtų naujų profesionalios
muzikos produktų skaičius,
vienetai 

153 57%

138 99%

Profesionaliojo meno
projektų dalyvių skaičius,
tūkst. žmonių

71 84%

Profesionaliojo meno
projektų veiklose dalyvavusių
jaunųjų menininkų (asmenų
nuo 14 iki 35 m.) skaičius,
tūkst. žmonių 

4.4 40%

Išleistų lietuvių kalba knygų
pavadinimų skaičius, vienetai

(a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų
P-08-002-11-03-01-01
„Sukurtų naujų profesionaliųjų
vizualiųjų menų produktų
skaičius (vienetai)“)

1310 Atsižvelgiant į rodiklio reikšmės skaičiavimo metodiką,
pateikiamas �k meno sričių konkursuose finansuotų
organizacijų projektų metu sukurtų vizualiųjų menų
produktų skaičius. Atkreipiame dėmesį, kad vis labiau
įsigali prak�ka naujų produktų kūrimą įgyvendin� gavus
s�pendiją, o organizacijų projektuose vykdy� šių sukurtų
produktų pristatymą ir sklaidą, todėl planuota reikšmė
nepasiekta.

(a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų P-08-002-11-03-01-02
„Sukurtų naujų profesionalaus
scenos meno kūrinių skaičius
(vienetai)“)

125 Pasibaigus COVID-19 pandemijai, sukurta daugiau scenos
meno kūrinių, kurie negalėjo bū� realizuo� dėl ankstesnių
metų karan�no ribojimų.

(a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų P-08-002-11-03-01-03
„Sukurtų naujų profesionalios
muzikos produktų skaičius
(vienetai)“)

270 Atsižvelgiant į rodiklio reikšmės skaičiavimo metodiką,
pateikiamas �k meno sričių konkursuose finansuotų
organizacijų projektų metu sukurtų muzikos produktų
skaičius. Vis labiau įsigali prak�ka naujų produktų kūrimą
įgyvendin� gavus s�pendiją, o organizacijų projektuose
vykdy� šių sukurtų produktų pristatymą ir sklaidą, todėl
planuota reikšmė nepasiekta.

140

 (a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų R-08-002-11-03-01
„Profesionaliojo meno
projektų dalyvių skaičius
(tūkst. žmonių)“)

85 Tyrime „COVID–19 pandemijos ir kitų 2020–2022 m. krizių
įtaka kultūros sričiai“ kultūros organizacijų respondentai
atkreipė dėmesį, kad dėl Rusijos pradėjo karo Ukrainoje
didelė dalis užsienio kūrėjų vengė atvyk� į Lietuvą, kas
prisidėjo prie  poveikio planuotai reikšmei.

(a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų R-08-002-11-03-02
„Profesionaliojo meno
projektų veiklose dalyvavusių
jaunųjų menininkų (asmenų
nuo 14 iki 35 m.) skaičius
(tūkst. žmonių)“)

11 Tyrime „COVID–19 pandemijos ir kitų 2020–2022 m. krizių
įtaka kultūros sričiai“ kultūros organizacijų respondentai
atkreipė dėmesį, kad dėl Rusijos pradėjo karo Ukrainoje
didelė dalis užsienio kūrėjų vengė atvyk� į Lietuvą, kas
prisidėjo prie  poveikio planuotai reikšmei.

(a��nka KM 2022-2024 m.
strateginio veiklos plano
ver�nimo kriterijų
P-08-002-11-03-01-04
„Išleistų lietuvių kalba knygų
pavadinimų skaičius
(vienetai)“)



II. Už�krintas kultūros programų įgyvendinimas Profesionaliojo meno renginių
lankytojų skaičius, tūkst.
žmonių 

2708.6 98%

Bendruomeninio meno
renginių lankytojų skaičius,
tūkst. žmonių 

801.7 346%

Kultūros ir meno renginių
edukacijos veiklose
dalyvavusių asmenų skaičius,
tūkst. žmonių 

530.5 856%

Įgyvendintų sričių ir programų
projektų, kurių įgyvendinimas
dėl Covid-19 buvo perkeltas į
2022 m., skaičius, vienetai

119 105%

Įgyvendintų tęs�nių mėgėjų
meno renginių skaičius (pvz.,
paroda, spektaklis, koncertas
ir pan.), vienetai

53 34%

Suorganizuo� 39 programų konkursus, kuriais finansuo�
kultūros raidą ir sklaidą ska�nančių iniciatyvų įgyvendinimą:
1. Sudary� sąlygas gyventojų meninei raiškai ir kūrybingumui
ska�n�, įgyvendin� mėgėjų meno renginius, už�krinančius
dainų ir šokių švenčių tradicijos tęs�numą, s�prinančius
etnografinių regionų ir kitų savitų Lietuvos vietovių kultūrinį
tapatumą, didinančius kultūros prieinamumą ir tradicijų
puoselėjimą, ska�nančius gyventojų dalyvavimą įvairių sričių
mėgėjų meninėje veikloje, gerinančius sociokultūrinę aplinką
Lietuvos regionuose;
2. Ska�n� jaunimo po mokyklos baigimo aktyvaus dalyvavimo
kultūroje įpročius. Ska�n� vaikų ir jaunimo kultūrą bei prisidė�
prie kokybiško švie�mo ugdant kultūrines ir kūrybiškumo
kompetencijas;
3. Sudary� sąlygas dalyvau� daugiašaliuose Europos Sąjungos
programų „Kūrybiška Europa 2014–2020“ ir „Kūrybiška Europa
2021-2027“ „Kultūra“, „Media“ ir „Kūrybinių inovacijų
laboratorija“ paprogramių projektuose ar pla�ormose;
4. Įgyvendin� iniciatyvas, ska�nančias kultūros ir meno
prieinamumą visuomenės grupėms, pa�riančioms socialinę ir
kultūrinę atskir�, siekiant teigiamo meno poveikio žmogaus
asmeninei gerovei ir sveikatai;
5. Įgyvendin� iniciatyvas, ska�nančias teisėtą autorių bei
gretu�nių teisių objektų panaudojimą;
6. Už�krin� Lietuvos Respublikos atmin�es ins�tucijų (muziejų,
bibliotekų, archyvų) (toliau - Atmin�es ins�tucijos) veiklą,
išsaugo� nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atmin�es
ins�tucijų rinkinius bei pristatant juos Lietuvoje ir užsienyje, ir
už�krinant Atmin�es ins�tucijose esančių kilnojamųjų kultūros
vertybių išlikimą, apsaugą ir sklaidą;
8. Įgyvendin� atmin�es įprasminimo projektus, valstybinės
reikšmės renginius, pilie�nio, lituanis�nio ugdymo projektus;
9. Už�krin� Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą;
10. Įgyvendin� veiklas ir projektus, s�prinančius tau�nę
savimonę, už�krinančius etninės kultūros ir tautodailės
tradicijų, nematerialaus kultūros paveldo tęs�numą ir
puoselėjimą, didinančius etninės kultūros sklaidą;
11. Už�krin� tvarų finansavimą Lietuvoje rengiamų tarptau�nių
meno renginių, kurių �kslas – Lietuvos visuomenei pristaty�,
skleis� ir populiarin� aukščiausio meninio ir profesinio lygio
Lietuvos ir užsienio šalių meną, už�krin� jo tęs�numą, ska�n�
kultūros ir meno raidą Lietuvoje;
12. Pristaty� Lietuvos šiuolaikinį meną ir architektūrą Venecijos
vizualaus meno ir architektūros bienalėse;
13. Įgyvendin� kultūros ir kūrybinių industrijų ska�nimo
iniciatyvas;
14. Organizuo� Lietuvoje rengiamus tarptau�nius muzikos
atlikimo meno konkursus;
15. Didin� aktualios originaliosios ir vers�nės humanitarinės
(kultūrologinės, filosofinės, politologinės ir nepatenkančios į
konkrečias kultūros ar meno sri�s) literatūros prieinamumą
Lietuvoje visoms gyventojų grupėms ir ska�n� originaliosios
lietuvių humanitarinės literatūros sklaidą užsienyje;
16. Už�krin� nuoseklų nevyriausybinio ir privataus sektoriaus
kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, siekiant didin�
kultūros paslaugų ir produktų kokybę bei prieinamumą
visuomenei;

(a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų R-08-002-11-04-01
„Profesionaliojo meno
renginių lankytojų skaičius
(tūkst. žmonių)“)

2762

(a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų R-08-002-11-04-02
„Bendruomeninio meno
renginių lankytojų skaičius
(tūkst. žmonių)“)

232 Dalis ataskaitas teikusių projektų vykdytojų prie šio
rodiklio priskyrė ir interne�nės erdvės lankytojus, todėl
pasiekta žymiai didesnė reikšmė.

(a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų R-08-002-11-04-03
„Kultūros ir meno renginių
edukacijos veiklose
dalyvavusių asmenų skaičius
(tūkst. žmonių)“)

62 Dalis ataskaitas teikusių projektų vykdytojų prie šio
rodiklio priskyrė ir interne�nės erdvės lankytojus, todėl
pasiekta žymiai didesnė reikšmė.

(a��nka KM 2022-2024 m.
strateginio veiklos plano
ver�nimo kriterijų
R-08-002-11-04-03
„Įgyvendintų sričių ir
programų projektų, kurių
įgyvendinimas dėl Covid-19
buvo perkeltas į 2022 m.,
skaičius (vienetai)“)

113

 (a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų P-08-002-11-04-01-01
„Įgyvendintų tęs�nių mėgėjų
meno renginių skaičius (pvz.,
paroda, spektaklis, koncertas ir
pan.) (vienetai)“)

155 Pa�kslinus rodiklio reikšmės skaičiavimo metodiką dėl
mėgėjų meno renginių finansavimo pokyčių,  pateikiamas
�k kultūros programoje „Strateginis mėgėjų meno
renginių finansavimas“ įgyvendintų tęs�nių mėgėjų meno
renginių skaičius. 2022 m. finansuota 11 tęs�nių mėgėjų
meno renginių, kurių du smulkiai išskaidė vieną
kompleksinį renginį po 20 atskirtų. Metodika yra
�kslin�na, nes rodiklio paaiškinime nėra konkre�zuota, ar
skaičiuojami visi vykę renginiai ar projektų skaičius.



Įvykdymas:
Suorganizuota 40 konkursai, kuriais už�krintas įvairių kultūros
programų įgyvendinimas. Įgyvendinta 1 papildoma programa
(Ukrainos kūrėjų s�pendijų) daugiau.

Įgyvendintų edukacinių veiklų
skaičius, vienetai 

927 337%

Įgyvendintų me�nių meno
žmogaus gerovei programų
skaičius, vienetai 

14 200%

Atmin�es ins�tucijų, įsigijusių
kilnojamųjų kultūros vertybių,
sukurtų iki 1990 metų,
skaičius, vienetai

14 40%

Atmin�es ins�tucijų, įsigijusių
Lietuvos arba lietuvių kilmės
menininkų šiuolaikinio
vizualaus meno ar dizaino
darbų, sukurtų po 1990 metų,
skaičius, vienetai 

3 20%

Atmin�es ins�tucijų,
prisidėjusių prie restauruotų
ir prevenciškai konservuotų
kilnojamųjų kultūros vertybių,
skaičius, vienetai 

36 90%

visuomenei;
17. S�prin� efektyviai veikiančių kultūros organizacijų,
prisidedančių prie bendros šalies kultūros ar meno raidos
formavimo, Lietuvos kultūros tarybos strateginių krypčių,
a��nkančių Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
strateginius �kslus, įgyvendinimo, veiklą;
18. Ska�n� ir įgalin� įvairiai galimų apibrėž� (vietos, socialinės
ar ekonominės padė�es, interesų ar kt. aspektais)
bendruomenių, meno mėgėjų dalyvavimą kūrybinėse veiklose,
sudary� sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui
ska�n� pristatant šioms bendruomenėms skirtas iniciatyvas
(fes�valius, kūrybines dirbtuves, šventes, edukacines programas
ir kt.);
19. Skir� individualias ir edukacines s�pendijas kultūros ir meno
kūrėjams.

(a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų P-08-002-11-04-02-01
„Įgyvendintų edukacinių veiklų
skaičius (vienetai)“)

275 Kai kurie projektų vykdytojai ataskaitose nurodė i�n
didelius įgyvendintų edukacinių veiklų skaičius, todėl
suminė fak�nė reikšmė s�priai padidėjo. Pvz. Lietuvos
tau�nių mažumų folkloro ir etnografijos centro projekte
„XXII vaikų ir jaunimo etninės kultūros mokykla Tradicija“
nurodyta, kad įgyvendinta 369 veiklos, Vilniaus grafikos
meno centro projekte „Grafikos laboratorija“ – 69, Kauno
miesto muziejaus projekte „Keliaujantys šeimadieniai“ –
60.

(a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų P-08-002-11-04-03-01
„Įgyvendintų me�nių meno
žmogaus gerovei programų
skaičius (vienetai)“)

7 Finansuotas didesnis kiekis, tačiau mažesnės apim�es
me�nių programų, todėl pasiekta dvigubai didesnė
reikšmė.

 (a��nka KM
2021-2023 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų P-08-002-11-04-05-01
„Atmin�es ins�tucijų, įsigijusių
kilnojamųjų kultūros vertybių,
sukurtų iki 1990 metų, skaičius
(vienetai)“)

35 Metodika yra �kslin�na, nes rodiklio aprašyme nurodyta,
jog skaičiuojamos unikalios atmin�es ins�tucijos, o ne jų
įsigytų vertybių skaičius, todėl planuota reikšmė
nepasiekta.

(a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų P-08-002-11-04-05-02
„Atmin�es ins�tucijų, įsigijusių
Lietuvos arba lietuvių kilmės
menininkų šiuolaikinio
vizualaus meno ar dizaino
darbų, sukurtų po 1990 metų,
skaičius (vienetai)“)

15 Metodika yra �kslin�na, nes rodiklio aprašyme nurodyta,
jog skaičiuojamos unikalios atmin�es ins�tucijos, o ne jų
įsigytų kūrinių skaičius, todėl planuota reikšmė
nepasiekta.

(a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų R-08-002-11-04-05-03
„Atmin�es ins�tucijų,
prisidėjusių prie restauruotų ir
prevenciškai konservuotų
kilnojamųjų kultūros vertybių,
skaičius (vienetai)“)

40



Atnaujintų ir (ar) įrengtų
muziejų ekspozicijų,
pritaikant jas įvairioms
visuomenės socialinėms
grupėms, diegiant inovatyvius
kūrybinius sprendimus,
kūrybingumą ugdančias
programas ir metodus,
skaičius, vienetai 

30 75%

Bendrose užsienio lietuvių su
Lietuva įgyvendinamose
kultūros iniciatyvose
dalyvavusių žmonių skaičius,
žmonės

6429 643%

Sugrąžintų užsienyje esančių
Lietuvos kultūros vertybių
skaičius, vienetai 

532 355%

Skaitmeninto kultūros
paveldo pagrindu sukurtų
elektroninių produktų ir
paslaugų skaičius, vienetai

8360 3800%

(a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų P-08-002-11-04-05-04
„Atnaujintų ir (ar) įrengtų
muziejų ekspozicijų, pritaikant
jas įvairioms visuomenės
socialinėms grupėms, diegiant
inovatyvius kūrybinius
sprendimus, kūrybingumą
ugdančias programas ir
metodus, skaičius (vienetai)“)

40 Ekspozicijos buvo aktyviai naujinamos ankstesniais,
COVID-19 pandemijos ir karan�nų metais, todėl 2022 m.
pasiekta mažesnė reikšmė.

 (a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų R-08-002-11-04-06-01
„Bendrose užsienio lietuvių su
Lietuva įgyvendinamose
kultūros iniciatyvose
dalyvavusių žmonių skaičius
(žmonės)“)

1000 Dalis ataskaitas teikusių projektų vykdytojų prie šio
rodiklio nurodė ir nuotolinius dalyvius, todėl pasiekta
žymiai didesnė reikšmė.

(a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų P-08-002-11-04-06-02
„Sugrąžintų užsienyje esančių
Lietuvos kultūros vertybių
skaičius (vienetai)“)

150 Vienas projekto vykdytojas – Lietuvos nacionalinis
muziejus – ataskaitoje nurodė, jog sugrąžino 532 vertybes,
todėl pasiekta žymiai didesnė reikšmė.

(a��nka KM 2022-2024 m.
strateginio veiklos plano
ver�nimo kriterijų
P-08-002-11-04-07-01
„Skaitmeninto kultūros
paveldo pagrindu sukurtų
elektroninių produktų ir
paslaugų skaičius (vienetai)“)

220 COVID-19 pandemijos ir karan�nų metu pradėtos
intensyvios skaitmeninimo veiklos, kurių rezultatai
išryškėjo 2022 m., todėl pasiekta žymiai didesnė reikšmė.
Atkreip�nas dėmesys, kad 2 projektų vykdytojai –
„Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ ir Lietuvos
fotomenininkų sąjunga – nurodė, jog sukūrė a��nkamai
4850 ir 3000 skaitmenintų produktų.



Kultūros paveldo vietų (pvz.,
dvarai, piliakalniai ir kt.),
kuriose buvo įgyvendintos
kultūros paveldo projekto
veiklos, skaičius, vienetai

430 4300%

Etninės kultūros ir
nematerialaus kultūros
paveldo projektų etninės
kultūros meno renginių
lankytojų skaičius, tūkst.
žmonių 

43.7 109%

Lietuvos paviljono
pristatymas Venecijos
bienalėje, vienetai 

1 100%

Kultūros startuolių veikloje
koprodukciją įgyvendinančių
organizacijų skaičius, vienetai

12 48%

Tarptau�niuose kultūros ir
kūrybinių industrijų
renginiuose sudarytų naujų ir
(ar) pratęstų turimų kontaktų
dėl produktų pardavimo
skaičius, vienetai 

965 60%

(a��nka KM 2022-2024 m.
strateginio veiklos plano
ver�nimo kriterijų
R-08-002-11-04-07-02
„Kultūros paveldo vietų (pvz.,
dvarai, piliakalniai ir kt.),
kuriose buvo įgyvendintos
kultūros paveldo projekto
veiklos, skaičius (vienetai)“)

10 Vienas projekto vykdytojas „Kultūros paveldo išsaugojimo
pajėgos“ savo projekto „Virtualios duomenų bazės
Lietuvos piliakalniai plėtra“ ataskaitoje nurodė 400
kultūros paveldo vietų (piliakalnių, kurių vykdytos
fotofiksacijos nuo žemės ar iš oro), todėl suminė fak�nė
reikšmė s�priai padidėjo.

(a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų R-08-002-11-04-08-01
„Etninės kultūros ir
nematerialaus kultūros
paveldo projektų etninės
kultūros meno renginių
lankytojų skaičius (tūkst.
žmonių)“)

40

(a��nka
KM 2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų P-08-002-11-04-10-01
„Lietuvos paviljono
pristatymas Venecijos
bienalėje (vienetai) “)

1

(a��nka KM 2022-2024 m.
strateginio veiklos plano
ver�nimo kriterijų
P-08-002-11-04-11-01
„Kultūros startuolių veikloje
koprodukciją įgyvendinančių
organizacijų skaičius
(vienetai)“)

25 Konkurso kriterijus – vykdy� koprodukciją su bent viena
organizacija. Vidu�niškai vienas projekto vykdytojas vykdė
koprodukciją su 1,2 organizacijų, todėl programos �kslas
yra pasiektas, tačiau reikšmė planuota didesnė, �kin�s,
kad pareiškėjai vykdys koprodukciją su daugiau nei viena
organizacija.

(a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų P-08-002-11-04-11-02
„Tarptau�niuose kultūros ir
kūrybinių industrijų
renginiuose sudarytų naujų ir
(ar) pratęstų turimų kontaktų
dėl produktų pardavimo
skaičius (vienetai)“)

1600.0 Šioje programoje finansuotų projektų vykdytojai i�n
dažnai keitė tarptau�nių renginių pasirinkimus, dėl skirto
mažesnio finansavimo ar gavę geresnių dalyvavimo sąlygų
pasiūlymus neplanuotose lokacijose, pasirinkdami
smulkesnio mastelio renginius, kurie lėmė mažesnę
siek�ną reikšmę.



Lietuvoje surengtas
tarptau�nis muzikos atlikimo
meno konkursas, vienetai

1 100%

19 127%

Nevyriausybinio ir privataus
sektoriaus kultūros
darbuotojų, kėlusių
kvalifikaciją pagal
Kvalifikacijos kėlimo
programą, skaičius, žmonės

443 59%

Kūrybinių bendruomenių
iniciatyvų projektų
bendruomeninio meno
dalyvių skaičius, žmonės

2263 113%

Įgyvendintų mažųjų Lietuvos
kultūros sos�nių programų
skaičius, vienetai 

8 80%

Išleistų skir�ngų
humanitarinės literatūros
leidinių lietuvių kalba
skaičius, vienetai 

(a��nka KM 2022-2024 m.
strateginio veiklos plano
ver�nimo kriterijų
P-08-002-11-04-12-01
„Lietuvoje surengtas
tarptau�nis muzikos atlikimo
meno konkursas (vienetai)“)

1

15.0 2022 m. konkurse pateikta daugiau paraiškų leidybai,
lyginant su praėjusių metų konkursais, kurių metu
finansuota 30-50 proc. pasirengimo išleis� leidinius veiklų,
todėl planuota reikšmė buvo viršyta.

(a��nka KM 2022-2024 m.
strateginio veiklos plano
ver�nimo kriterijų
P-08-002-11-04-14-01
„Nevyriausybinio ir privataus
sektoriaus kultūros
darbuotojų, kėlusių
kvalifikaciją pagal Kvalifikacijos
kėlimo programą, skaičius
(žmonės)“)

750.0 Programoje „Kvalifikacijos kėlimas“ bendras pateiktų
paraiškų skaičius buvo mažesnis, nei �kėtasi, konkurso
metu buvo finansuota 10 iš 24 konkursui pateiktų paraiškų
– veiklas vykdė mažiau projektų vykdytojų todėl
a��nkamai pasiek� rezultatai yra mažesni, nei planuota.

(a��nka KM 2022-2024 m.
strateginio veiklos plano
ver�nimo kriterijų
R-08-002-11-04-16-01
„Kūrybinių bendruomenių
iniciatyvų projektų
bendruomeninio meno dalyvių
skaičius (žmonės)“)

2000.0 Tyrime „COVID–19 pandemijos ir kitų 2020–2022 m. krizių
įtaka kultūros sričiai“ didelė dalis kultūros organizacijų
respondentų nurodė, kad pasibaigus karan�nams ir jų
ribojimams suaktyvin� gyvieji formatai. Dėl šios
priežas�es pasiekta didesnė reikšmė.

(a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų P-08-002-11-04-16-02
„Įgyvendintų mažųjų Lietuvos
kultūros sos�nių programų
skaičius (vienetai)“)

10 2 iš 10 atrinktų mažųjų Lietuvos kultūros sos�nių, įgijusių
teisę teik� paraiškas programoje „Kūrybinės
bendruomenių iniciatyvos: Mažosios Lietuvos kultūros
sos�nės“ konkurso metu paraiškų nepateikė, todėl
planuota reikšmė nebuvo pasiekta.

(a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų P-08-002-11-04-13-01
„Išleistų skir�ngų
humanitarinės literatūros
leidinių lietuvių kalba skaičius
(vienetai)“)



Programose „Kūrybiška
Europa 2014–2020“ ir
„Kūrybiška Europa
2021–2027“
finansuotų projektų skaičius,
vienetai 

30 75%

Kultūros ir (ar) meno kūrėjų,
gavusių valstybės s�pendiją,
skaičius, žmonės 

630 74%

III. Už�krin� tolygios kultūrinės raidos modelio įgyvendinimą

Įvykdyta:
Suorganizuo� 56 programos „Tolygi kultūrinė raida“ konkursai,
už�krinant tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje

Savivaldybių kofinansavimas,
skirtas Tolygios kultūrinės
raidos projektams,
procentai 

56 133%

Lankytojų Tolygios kultūrinės
raidos projektų
profesionaliojo meno
renginiuose skaičius, tūkst.
žmonių 

526 150%

Vaikų ir jaunimo,
apsilankiusių Tolygios
kultūrinės raidos projektų
kultūros
edukacijos veiklose, skaičius
(tūkst. žmonių) 

69.4 139%

(a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų P-08-002-11-04-19-01
„Programose „Kūrybiška
Europa 2014–2020“ ir
„Kūrybiška Europa
2021–2027“ finansuotų
projektų skaičius (vienetai)“)

40 2022 m. konkursuose pateikta mažiau paraiškų negu buvo
planuota, todėl ir reikšmė pasiekta mažesnė.

(a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų P-08-002-11-04-18-01
„Kultūros ir (ar) meno kūrėjų,
gavusių valstybės s�pendiją,
skaičius (žmonės)“)

850 Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimui nusprendus
atkur� didesnį skiriamų s�pendijų mėnesių kiekį po
intensyvių pandeminių metų, kai kūrėjams buvo skiriamos
3-6 mėn. s�pendijos, 2022 m. skirtas mažesnis s�pendijų
kiekis nei planuota. Atkreip�nas dėmesys, kad į pateiktą
reikšmę neįtrauk� 133 Ukrainos kūrėjai, gavę s�pendijas
specialioje programoje. Susumavus jų reikšmę,
s�pendininkų skaičius siektų 763 ir tai būtų 90 proc.
planinės reikšmės.

Suorganizuo� 56 programos „Tolygi kultūrinė raida“ konkursus

(a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų R-08-002-11-04-17-01
„Savivaldybių kofinansavimas,
skirtas Tolygios kultūrinės
raidos projektams
(procentai)“)

42.0 Didesnė reikšmė pasiekta dėl aktyvesnės savivaldybių
administracijų konkurencijos, siekiant gau� didesnę
kvotos dalį, lyginant su kitomis apskri�mis, todėl
s�prinusių kofinansavimo intensyvumą. Be to, daugiau
projektų vykdytojų pagrindė savo prisidėjimą įvairiais
susitarimais, sutar�mis ir dokumentais – sumažėjo žodinių
susitarimų, kurie neįtraukiami į skaičiavimus.

(a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų R-08-002-11-04-17-02
„Lankytojų Tolygios kultūrinės
raidos projektų profesionaliojo
meno renginiuose skaičius
(tūkst. žmonių)“)

350 Tyrime „COVID–19 pandemijos ir kitų 2020–2022 m. krizių
įtaka kultūros sričiai“ didelė dalis kultūros organizacijų
respondentų nurodė, kad pasibaigus karan�nams ir jų
ribojimams suaktyvin� gyvieji formatai. Dėl šios
priežas�es, išaugus ne �k gyvų formatų pasiūlai, bet ir
paklausai, pasiekta didesnė reikšmė.

(a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų R-08-002-11-04-17-03
„Vaikų ir jaunimo, apsilankiusių
Tolygios kultūrinės raidos
projektų kultūros edukacijos
veiklose, skaičius (tūkst.
žmonių)“)

50.0 Tyrime „COVID–19 pandemijos ir kitų 2020–2022 m. krizių
įtaka kultūros sričiai“ didelė dalis kultūros organizacijų
respondentų nurodė, kad pasibaigus karan�nams ir jų
ribojimams suaktyvin� gyvieji formatai. Dėl šios
priežas�es, išaugus ne �k gyvų formatų pasiūlai, bet ir
paklausai, pasiekta didesnė reikšmė.



211 141%

Netradicinėse vietose
(atvirose erdvėse, kultūros
paveldo objektuose, švie�mo
įstaigose ir kt. vietovėse)
įgyvendintų kultūros ir meno
projektų skaičius, vienetai

538 72%

IV. Ska�n� kultūros ir meno organizacijų savarankiškumą,
renginių augimą, prisidedant prie sėkmingo ir efektyvaus jų
strateginių programų įgyvendinimo

Įvykdyta:
Suorganizuo� 5 strateginių programų konkursai:
1. Organizuo� 2 programos „Strateginis kultūros organizacijų
finansavimas“ konkursai
2. Organizuotas 1 programos „Strateginis meno kūrėjų
organizacijų finansavimas“ konkursas
3. Organizuoas 1 programos „Strateginis tarptau�nių renginių
finansavimas“ konkursas
4. Organizuotas 1 programos „Strateginis mėgėjų meno
renginių finansavimas“ konkursas.
Sus�printas kultūros ir meno organizacijų savarankiškumas,
prisidėta prie sėkmingo ir efektyvaus organizacijų me�nių
programų ir tarptau�nių renginių programų įgyvendinimo.

Įgyvendintų strateginių
asociacijų ir (ar) skė�nių
organizacijų me�nių
programų skaičius, vienetai

6 150%

Įgyvendintų kultūros ir (ar)
meno produktus ir (ar)
paslaugas kuriančių ir (ar)
teikiančių nevyriausybinių
organizacijų me�nių
programų skaičius, vienetai

17 77%

Surengtų tarptau�nių
kultūros sri�es renginių
skaičius, vienetai 

15 79%

Koprodukciją įgyvendinančių
organizacijų skaičius, vienetai

150

(a��nka KM 2022-2024 m.
strateginio veiklos plano
ver�nimo kriterijų
P-08-002-11-04-17-05
„Netradicinėse vietose
(atvirose erdvėse, kultūros
paveldo objektuose, švie�mo
įstaigose ir kt. vietovėse)
įgyvendintų kultūros ir meno
projektų skaičius (vienetai)“)

750 Nuo 2022 m. pradėjus vykdy� elektroninį ataskaitų
teikimą Lietuvos kultūros tarybos informacinėje sistemoje
šį rodiklį teko adaptuo� ir išskaidy�, todėl pa�kslinus jo
skaičiavimą, pasiekta mažesnė reikšmė.

Suorganizuo� 5 strateginių programų konkursus:
1. Organizuo� 2 programos „Strateginis kultūros organizacijų
finansavimas“ konkursus
2. Organizuo� 1 programos „Strateginis meno kūrėjų
organizacijų finansavimas“ konkursą
3. Organizuo� 1 programos „Strateginis tarptau�nių renginių
finansavimas“ konkursą
4. Organizuo� 1 programos „Strateginis mėgėjų meno renginių
finansavimas“ konkursą

(a��nka KM 2022-2024 m.
strateginio veiklos plano
ver�nimo kriterijų
P-08-002-11-04-15-02
„Įgyvendintų strateginių
asociacijų ir (ar) skė�nių
organizacijų me�nių programų
skaičius (vienetai)“)

4.0 Lietuvos kultūros tarybos 2021 m. spalio 1 d.  sprendimu
Nr. 1LKT-109(1.2) 2022-2024 m. finansavimui atrinktos 6
organizacijos.
Planuotoje reikšmėje įsivėlė techninė klaida. Lietuvos
kultūros tarybos 2021 m. spalio 1 d. sprendimu Nr.
1LKT-109(1.2) trijų metų ciklui, t. y. 2022-2024 m.
finansavimui buvo atrinktos 6 organizacijos, įgijusios teisę
teik� paraiškas šioje programoje 2022 m. finansavimui
gau�, todėl jų skaičius padidėjo.

(a��nka KM 2022-2024 m.
strateginio veiklos plano
ver�nimo kriterijų
P-08-002-11-04-15-01
„Įgyvendintų kultūros ir (ar)
meno produktus ir (ar)
paslaugas kuriančių ir (ar)
teikiančių nevyriausybinių
organizacijų me�nių programų
skaičius (vienetai)“)

22.0 Planuotoje reikšmėje įsivėlė techninė klaida. Lietuvos
kultūros tarybos 2021 m. spalio 1 d. sprendimu Nr.
1LKT-110(1.2) trijų metų ciklui, t. y. 2022-2024 m.
finansavimui buvo atrinka 17 nevyriausybinių organizacijų,
įgijusių teisę teik� paraiškas šioje programoje 2022 m.
finansavimui gau�, todėl jų skaičius negalėjo bū� didesnis
nei 17.

(a��nka KM
2022-2024 m. strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų P-08-002-11-04-09-01
„Surengtų tarptau�nių
kultūros sri�es renginių
skaičius (vienetai)“)

19.0 Planuotoje reikšmėje įsivėlė techninė klaida. Lietuvos
kultūros tarybos 2021 m. spalio 1 d. sprendimu Nr.
1LKT-108(1.2) trijų metų ciklui, t. y. 2022-2024 m.
finansavimui buvo atrinka 16 tarptau�nių renginių, kurių
vykdytojai įgijo teisę teik� paraiškas šioje programoje
2022 m. finansavimui gau�, todėl jų skaičius negalėjo bū�
didesnis kaip 16, tačiau vienas jų paraiškos nepateikė.

(a��nka KM  2022-2024 m.
strateginio veiklos plano
ver�nimo kriterijų
R-08-002-11-04-17-04
„Koprodukciją įgyvendinančių
organizacijų skaičius
(vienetai)“)

Tyrime „COVID–19 pandemijos ir kitų 2020–2022 m. krizių
įtaka kultūros sričiai“ didelė dalis kultūros organizacijų
respondentų nurodė, kad pasibaigus karan�nams ir jų
ribojimams suaktyvin� gyvieji formatai, atsinaujino
bendradarbiavimo sumanymai, todėl �kė�na, kad dėl šios
priežas�es pasiekta reikšmė yra didesnė nei planuota.
Atkreip�nas dėmesys, kad vien Šiaulių apskri�es projektų
vykdytojai nurodė 129 organizacijas, įgyvendinusias
koprodukcijas.



Įgyvendintų meno kūrėjų
organizacijų me�nių
programų skaičius, vienetai

17 94%

V. Už�krin� kokybišką eksper�nį projektų ver�nimą ir kultūros
tyrimų vykdymą

Įvykdyta:
1. Ekspertų paslaugoms apmokė� skir� 699873,35 eurai.
2. Atlik� 7 kultūros sri�es tyrimai
3. Visi LKT ekspertų duomenų bazėje esantys ekspertai
informuo� apie lyčių lygybės iniciatyvas.

Atliktų kultūros sri�es tyrimų
skaičius, vienetai 

7 117%

Ekspertų, esančių duomenų
bazėje ir galinčių ver�n�
paraiškas, skaičius, asmenys

190 95%

Apie lyčių lygybės iniciatyvas
Informuotų ekspertų dalis,
procentai

100 100%

I. Paslaugos:

 

Įvykdyta:
1. Surengtas LKT forumas.
2. Sureng� nuotoliniai gairių pristatymai Lietuvos kultūros
tarybos meno sričių ir programų pareiškėjams bei Tolygios
kultūrinės raidos projektų teikėjams.
3. Surengta gyva Regioninių kultūros tarybų konferencija
Kaune.

Lietuvos kultūros tarybos
forumų skaičius, vienetai

1 100%

Finansuojamų projektų
teikimo gairių pristatymų
skaičius, vienetai

2 100%

Regioninių kultūros tarybų
konferencijų skaičius, vienetai

1 100%

II. Tarptau�škumas:

Įvykdymas:
Dalyvauta visų planuotų tarptau�nių organizacijų ir �nklų
veiklose, papildomai atnaujinant veiklas ir dalyvavimą
Kultūros poli�kos ir tendencijų kompendiume.

Tarptau�nės menų tarybų
federacijos susi�kimų
skaičius, vienetai

3 100%

Šiaurės šalių menų tarybų ir
kultūros fondų susi�kimų
skaičius, vienetai

1 100%

100 100%

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

Įvykdymas:
Sutar�s pasirašyta su VšĮ Inovacijų agentūra (2022 m. lapkričio
10 d. bendradarbiavimo sutar�s Nr. 3S-15/2022(3.3))

Pasirašytų bendradarbiavimo
sutarčių skaičius, vienetai

1 100%

Komunikacijos aktyvumas su
Bal�jos kultūros fondą
administruojančia ins�tucija
ir Lietuvos kultūros
organizacijų konsultacijų
apim�s, procentai

(a��nka KM 2022-2024 m.
strateginio veiklos plano
ver�nimo kriterijų
P-08-002-11-04-04-01
„Įgyvendintų meno kūrėjų
organizacijų me�nių programų
skaičius (vienetai)“)

18.0

1. Palaiky� ir naujin� ekspertų duomenų bazę
2. Inicijuo�, organizuo� ir administruo� kultūros sri�es tyrimų
įgyvendinimą, atlik� pasiektų rezultatų viešinimą
3. Rem� lyčių lygybės iniciatyvų, ska�nančių nestereo�pinį
požiūrį į moteris ir vyrus, sklaidą ir įtvir�nimą ekspertų
bendruomenėje

(a��nka KM
2022-2024 m.  strateginio
veiklos plano ver�nimo
kriterijų P-08-002-11-05-02-01
„Atliktų kultūros sri�es tyrimų
skaičius (vienetai)“)

6.0 Įver�nus poreikį vykdy� papildomus aktualių klausimų
tyrimus ir pakoregavus Kultūros ministerijos ir Lietuvos
kultūros tarybos 2022-2024 metų tyrimų planą, atlikta
daugiau tyrimų.

(a��nka KM 2022-2024 m.
strateginio veiklos plano
ver�nimo kriterijų
P-08-002-11-05-01-01
„Ekspertų, esančių duomenų
bazėje ir galinčių ver�n�
paraiškas, skaičius (asmenys)“)

200.0

100.0

1. Lietuvos kultūros tarybos forumo organizavimas
1. Finansuojamų projektų teikimo gairių pristatymai
2. Regioninių kultūros tarybų konferencijos organizavimas

1.0

2.0

1.0

1. Dalyvavimas Tarptau�nės menų tarybų federacijos (IFACCA)
veikloje
2. Dalyvavimas Šiaurės šalių menų tarybų ir kultūros fondų
veikloje
3. Dalyvavimas Bal�jos kultūros fondo veikloje

3.0

1.0

100.0

1. Bendradarbiavimo sutarčių su švie�mo, mokslo ar kt.
sektoriuose veikiančiomis įstaigomis pasirašymas

1.0

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS



IV. Rinkodara:

Įvykdymas:
1. Paskelbta apklausa:
h�ps://www.ltkt.lt/naujienos/691-kvieciame-dalyvau�-grizta
mojo-rysio-apklausoje.html
2. Informacinės žinutės pla�ntos šalies pagrindinėse
žiniasklaidos priemonėse: 15min.lt, lrt.lt, delfi.lt, lrtytas.lt,
regioninėse žiniasklaidos priemonėse, reguliarūs pranešimai
teik� BNS pla�ormoje.

Paviešintų grįžtamojo ryšio
apklausų skaičius, vienetai

1 100%

Administruojamų paskyrų
socialiniuose �nkluose sekėjų
skaičius, vienetai

100%

Atnaujinta įstaigos interneto
svetainė, procentai

30 30%

Inicijuotų pranešimų skaičius
Lietuvos žiniasklaidos
kanaluose, vienetai

28 467%

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

Įvykdymas:
Tiksliniai mokymai, skir� susipažin� su kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų kultūra įgyvendin� nebuvo, tačiau metų eigoje
atskiros skyrių komandos ir jų nariai buvo supažindin� su:
svetainių ir mobiliųjų programų turinio prieinamumo gairėmis,
komunikacijos apie negalią gairėmis, informacijos pateikimo
neregiams / silpnaregiams ir kur�esiems / neprigirdin�esiems
rekomendacijomis, teksto lengvai suprantama kalba rengimo
gairėmis. Administracijos direktorė ir viešųjų ryšių
koordinatorės dalyvavo konferencijoje „Kaip papasako�
istoriją neatrastam skaitytojui?“, skirtoje dalyvius supažindin�
su informacijos lengvai suprantama kalba ypatumais.

Mokymų žmonių su negalia
kultūros klausimais skaičius,
vienetai

0 0%

I. Personalo valdymas:

Įvykdymas:
1. Atnaujinta darbuotojų me�nio ver�nimo ir pokalbių ir
ver�nimo rodiklių struktūra, vykdy� ne �k kasme�niai, bet ir
tarpiniai me�niai pokalbiai. Atsižvelgiant į darbuotojų me�nio
ver�nimo metu užfiksuotus poreikius, sudarytas ne �k
pagrindinių, bet ir papildomų kompetencijų kėlimo planas,
skirta individualizuotų mokymų atskiriems darbuotojams.
Sudarytos sąlygos hibridiniam darbo pobūdžiui (darbuotojams
reguliariai derinant darbą biure ir nuotolyje). Įgyvendintos
reguliarios komandos formavimo veiklos.

Užimtų pareigybių dalis
(proc.)

100 90 90% 29

iš jų: 20

Bendrosios veiklos sri�es
darbuotojų skaičius, tenkan�s
vienam specialiosios veiklos
sri�es darbuotojui (vnt.)

0.6 0.58 103% 7

12

-

2

Darbuotojų skaičius, tenkan�s
vienam vadovaujančiam
darbuotojui (vnt.)

6.25 4.00 64% 4

iš jų:
786000.00

-

1. Lietuvos kultūros tarybos grįžtamojo ryšio apklausos
viešinimas
2. Informacinių žinučių, skirtų viešin� Lietuvos kultūros tarybos
veiklas, inicijavimas
3. Lietuvos kultūros tarybos interneto svetainės www.ltkt.lt
atnaujinimas

1.0

11000.0 11000.0

100.0 Atnaujintos lklt.lt vizijos / istorijos, kalendoriaus skiltys,
finansuotų projektų sta�s�kos atvaizdavimas, tačiau visos
svetainės atnaujin� dėl laiko išteklių stokos ir vidinių
strūktūrinių pokyčių komunikacijos komandoje nepavyko,
rodiklio įvykdymas planuojamas 2023 m.

6.0 Per metus komunikacijos komanda pasipildė papildomu
darbuotoju, taip pat įvyko darbuotojų kaita, atnaujinta
komunikacijos strategija, todėl pasiektas didesnis rodiklis
nei suplanuota.

1. Lietuvos kultūros tarybos darbuotojų dalyvavimas
mokymuose, skirtuose susipažin� su kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
kultūra, siekiant didin� įstaigos informacijos prieinamumą

1.0 Tiksliniai mokymai, skir� susipažin� su kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų kultūra įgyvendin� nebuvo, tačiau metų
eigoje atskiros skyrių komandos ir jų nariai buvo
supažindin� su:  svetainių ir mobiliųjų programų turinio
prieinamumo gairėmis, komunikacijos apie negalią
gairėmis, informacijos pateikimo neregiams /
silpnaregiams ir kur�esiems / neprigirdin�esiems
rekomendacijomis, teksto lengvai suprantama kalba
rengimo gairėmis. Administracijos direktorė ir viešųjų
ryšių koordinatorės dalyvavo konferencijoje „Kaip
papasako� istoriją neatrastam skaitytojui?“, skirtoje
dalyvius supažindin� su informacijos lengvai suprantama
kalba ypatumais.

1. Lietuvos kultūros tarybos darbuotojų motyvacinės sistemos
sukūrimas

Patvir�ntas didžiausias leis�nas pareigybių
skaičius (vnt.)

Neužimtų pareigybių dalis fiksuota ataskai�nių metų
pabaigoje. Atsilaisvinus keletui pareigybių metų eigoje,
buvo organizuo� konkursai, nedavę apčiuopiamų
rezultatų. Pakarto�niai konkursai į laisvas pareigybes bus
skelbiami 2023 m. I ketv., vieną iš pareigybių
performuojant į šiuo metu aktualesnę.

Patvir�ntas pareigybių skaičius (vnt.), 

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Patvir�ntų vadovaujančių darbuotojų pareigybių
skaičius (vnt.)

Formulė skaičiuoja darbuotojus pagal metų pabaigoje
užimtų pareigybių faktą, o ne realiai vienai vadovaujančiai
pareigybei tenkan� darbuotojų skaičių, kuris vienam
vadovui teko per visus metus, skir�ngais laikotarpiais.

Me�nės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui
(eurai), 

Atkreip�nas dėmesys, kad nurodytas skaidymas pagal
veiklos sri�s taikomas �k valstybės tarnautojams kaip jį
reglamentuoja Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo
rengimo ir ver�nimo metodika, patvir�nta LRV nutarimu
Nr. 1176 "Dėl LR valstybės tarnybos įstatymo
įgyvendinimo", todėl nurodomas �k valstybės tarnautojų
skaičius. Taip pat, pagal minėtą metodiką, 7 valstybės
tarnautojai vykdo funkcijas bendrosios ir spec. veiklos
srityse, tuo tarpu �k spec. veiklos srityje - 12 valstybės
tarnautojų.

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai

Patvir�ntų pareigybių bendrosios veiklos srityje
skaičius (vnt.)
Patvir�ntų pareigybių specialiosios veiklos srityje
skaičius (vnt.), 
Patvir�ntų kultūros ir meno darbuotojų
pareigybių skaičius (vnt.)

Me�nės įstaigos išlaidos kultūros ir meno
darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)

iš jų:



II. Kvalifikacijos tobulinimas:

Įvykdymas:
1. Po darbuotojų ir valstybės tarnautojų me�nių ver�nimų
pokalbių sudarytas kvalifikacijos kėlimo planas, viso įvykdyta
ar darbuotojai dalyvavo 15 mokymų skir�ngomis temomis.
2.  An�korupcinės prevencijos mokymai įvykdy� 2022 m. kovą,
dalyvavo visi įstaigos darbuotojai (mokymai įgyvendin�
nuotoliu).

Kvalifikaciją tobulinusių
darbuotojų dalis (proc.)

100 145.00 145% 29

Išlaidos vieno darbuotojo
kvalifikacijos tobulinimui
(eurai)

155 504.90 326% 10098

I. Pritrauktos papildomos lėšos:

Įvykdymas:
Įvykdytos suplanuotos projekto "Dizaino sparnai" veiklos:
atrink� mentoriai, dizaineriai, įmonės, įgyvendintas mokymų
ciklas, pradėtas darbas 15-oje įmonių, siekiant sukur� ir įdieg�
15 dizaino sprendimų, vyko projekto viešinimo renginiai ir
komunikacija viešojoje erdvėje.

Įstaigos uždirbtos lėšos
(pajamų įmokos) (eurai)

- #VALUE! #VALUE! -

-

-

-

Įstaigos pritrauktos lėšos
(eurai)

788550.21 788610.83 100% 788550.21

60.62

-

I. Nekilnojamo turto valdymas

Įvykdymas:
Patalpų valdomų panaudos teise sutar�es esminė salygų
peržiūra neįvyko, nes laikinai pareigas einan�s patalpų
savininko vadovas negalėjo priim� ilgalaikių sprendimų, laukta
naujo konkurso būdo paskirto vadovo, kuris pareigas ei�
pradės �k 2023 m. sausį. Per tą laiką įver�nta bendra patalpų
nuomos rinka, biurų patalpų nuomos kainos Vilniaus mieste.

Įstaigos valdomų ar
naudojamų pastatų ir / ar
patalpų 1 kv. m išlaikymo
kaina (eurai)

46.94 42.99 109% 0

iš jų:
0

0

383.43

0

0

 iš jų:
16482.5

0

II. Kilnojamo turto valdymas:

Įvykdymas:

Įstaigos naudojamos vienos
tarnybinės transporto
priemonės išlaikymo kaina
(eurai)

350 85.68 408%
iš jų:

1

1

 iš jų:

1. Lietuvos kultūros tarybos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo
plano parengimas ir įgyvendinimas
2. An�korupcinės prevencijos mokymai Lietuvos kultūros
tarybos administracijos darbuotojams.

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius
(vnt.)

Kvalifikaciją tobulino visi darbuotojai, kurie dirbo metų
eigoje skir�ngais mėnesiais. Užimtų pareigybių dalis
skaičiuojama �k metų pabaigos faktui, todėl yra
nea��kimas, kuris neatspindi realios situacijos.

Me�nės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai
tobulin� (eurai)

Įver�nus situaciją ir poreikius po me�nių veiklos ver�nimo
pokalbių su valstybės tarnautojais ir darbuotojais su darbo
sutar�mis, kurie vyko ataskai�nių metų sausį ir vasarį,
parengtas praplėstas kvalifikacijos kėlimo planas,
mokymams skirtos lėšos perkeltos iš kitų lėšų eilučių,
kuriose buvo sutaupymų metų eigoje. Kadangi
organizacijoje vyko darbuotojų kaita (darbuotojai atleis�
jų prašymu arba išėjo į �kslines atostogas), mokymuose
dalyvavo �ek išėję, �ek naujai paskir� darbuotojai,
fak�škai mokymuose dalyvavo daugiau nei 29 darbuotojai
ir vienam darbuotojui skiriama suma yra mažesnė.

1. Projekto "Paskatos pradedan�esiems dizaino kūrėjams kur� ir
dieg� naujus dizaino sprendimus" (toliau - "Dizaino sparnai"
vykdymas 2022 metais

Įstaiga lėšų neuždirba.

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už
parduotas prekes (eurai)
Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto
nuomos (eurai)
Gautos projek�nio finansavimo lėšos veiklai
(eurai)

Atkreip�nas dėmesys, kad nurodytos gautos lėšos yra
visos projekto "Dizaino sparnai" lėšos, paskirtos 2022
metų finansavimo sutar�mi, sudaryta tarp Lietuvos
kultūros tarybos ir Inovacijų agentūros. Per 2022 m. viso
panaudota projekto lėšų - 433285,79 Eur

Gauta parama pinigais (eurai)

Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

1. Nekilnojamo turto valdomo panaudos teise sutar�es sąlygų
peržiūrėjimas, sprendimų paieška tolesniam panaudos etapui
(sutar�es galiojimo termino pabaiga - 2023 m.)

Įstaigos pa�kėjimo teise valdomų pastatų ir / ar
patalpų bendras plotas (kv. m)
Įstaigos išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų
bendras plotas (kv. m), 

Įstaigos panaudos pagrindais gautų pastatų ir/ ar
patalpų bendras plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais perduotų pastatų ir
/ ar patalpų bendras plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomotų pastatų ir/ ar patalpų
bendras plotas (kv. m)
Me�nės įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų
ir / ar patalpų išlaikymo išlaidos (eurai),

1. Sprendimo dėl Lietuvos kultūros tarybos valdomos transporto
priemonės pardavimo aukciono būdu priėmimas, pardavimo
procedūrų inicijavimas ir įgyvendinimas

Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto
priemonės (vnt.), 

Numatytos išlaidos ženkliai sumažintos, transporto
priemonė beveik nebuvo naudojama dėl  atsiradusių
gedimų.

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už
suteiktas paslaugas (eurai),

Finansai

Turtas

Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar
patalpų bendras plotas (kv. m)

Me�nės įstaigos iš Turto banko išsinuomotų
pastatų ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)

Įstaigos pa�kėjimo teise valdomos tarnybinės
transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už
virtualiu (nuotoliniu) būdu suteiktas paslaugas
(eurai)



Įvykdymas:
Pradėta aiškin�s dėl automobilio pardavimo procedūrų, jas
pratęsiant ir ke�nant pilnai užbaig� 2023 metais.

-

Tarnybinių transporto
priemonių išlaikymo išlaidos,
tenkančios vienam
nuvažiuotam kilometrui
(eurai)

15 171.36 9% 0.5

350

85.68

I. Projektų valdymas:

Įvykdymas:
Įvykdytos LKT darbuotojų kvalifikacijos kėlimo veiklos,
įgyvedin� mokymai: specializuo� MS Excel kursai ir „Kokybinių
metodų taikymas kultūros sri�es tyrimuose“. 2022 m. IV ketv.
įvykdytas Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos,
analizės ir modeliavimo sistemos sukūrimo techninės
specifikacijos parengimo ir techninės priežiūros paslaugų
teikimo viešasis pirkimas, iki metų pabaigos parengta SAMS
sistemos sukūrimo ir diegimo techninė specifikacija, pareng�
sistemos kūrimo ir diegimo bei garan�nės priežiūros viešojo
pirkimo dokumentai. 2022 m. rugpjū� paviešinta Kultūros
stebėsenos ir analizės modeliavimo sistemos (SAMS) sukūrimo
studija:
h�ps://www.kulturostyrimai.lt/visi-tyrimai/kulturos-stebesen
os-ir-analizes-modeliavimo-sistemos-sams-sukurimo-studija/

Inves�cijų projekto
„Kultūrinės plėtros projektų ir
procesų valdymo, stebėsenos
ir analizės sistemos sukūrimas
ir išbandymas“ įgyvendinimo
pažanga (proc.)

60 6.46 11% 525511

33949

Me�nis įstaigos naudojamų tarnybinių
transporto priemonių nuvažiuotas kilometražas
(km)

Pa�rtos išlaidos skirtos privalomam telemetriniam
automobilio įrenginiui apmokė�, kuris įdiegtas pagal
nuostatas, taikomas automobiliams, naudojamiems
pa�kėjimo teise. Dėl automobilio gedimų automobiliu
naudo�s nebuvo galima, tačiau telementrinė įranga turi
bū� palaikoma tol, kol įstaiga automobilį valdo.

Nustatytas me�nis įstaigos tarnybinių transporto
priemonių išlaidų dydis (eurai)
Me�nės įstaigos tarnybinių transporto priemonių
išlaikymo išlaidos (eurai)

1. Projekto "Kultūrinės plėtros projektų ir procesų valdymo,
stebėsenos ir analizės sistemos sukūrimas ir išbandymas" pirmo
etapo darbų užbaigimas (baigiamos veiklos, perkeltos iš 2021
m.)
2. Projekto "Kultūrinės plėtros projektų ir procesų valdymo,
stebėsenos ir analizės sistemos sukūrimas ir išbandymas" antro
etapo (vyksiančio 2022-2023 m.) darbų įgyvendinimas
(informacinės sistemos kūrimo ir diegimo techninės
specifikacijos parengimo paslaugų, sistemos diegimo priežiūros
paslaugų, sistemos diegimo paslaugų pirkimų vykdymas). Dėl
pratęsto projekto vykdymo laikotarpio ir suderinto II etapo,
pirminė projekto suma išauga beveik dvigubai, o išaugusios
sumos dalies veiklos bus pagrinde įgyvendinamos 2023 m. Todėl
ataskai�niais metais planuojamas projekto progresas yra
planuojamas mažesnis nei praėjusiais ataskai�niais metais,
tačiau bendroje projekto apimtyje (I ir II etapo kartu) projekto
progresas yra maksimalus suplanuo�ems �kslams.

Inves�cijų projekto „Kultūrinės plėtros projektų
ir procesų valdymo, stebėsenos ir analizės
sistemos sukūrimas ir išbandymas“ bendra vertė
(eurai)

Dėl įstaigos pasikeitusių veiklos prioritetų (įstaigai teko
reng� ir derin� papildomą didelės apim�es projektą) taip
pat dėl struktūrinių pokyčių įstaigos ir kartu projekto
komandoje, dalis numatytų projekto etapų buvo perkel�
vykdy� į 2023 m. Kadangi esminę projekto lėšų dalį
sudaro SAMS informacinės sistemos diegimo išlaidos, o
diegimo procesas formaliai nepradėtas, nebuvo
panaudotos suplanuotos lėšos.Lėšų panaudojimas, įgyvendinant inves�cijų

projektą „Kultūrinės plėtros projektų ir procesų
valdymo, stebėsenos ir analizės sistemos
sukūrimas ir išbandymas“ (eurai)

.

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos
sutar� gautos tarnybinės transporto priemonės
(vnt.)
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