
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. įgyvendinti strateginio finansavimo atrankos konkursus Atrankų skaičius, vienetai 4,0

2. Įgyvendinti Tolygios kultūrinės raidos modelį
Programos "Tolygi kultūrinė raida" paskirstytų 

lėšų dalis, procentai
100,0

3. Įgyvendinti strateginio finansavimo programas

Įgyvendintų strateginių organizacijų, meno 

kūrėjų organizacijų ir tarptautinių renginių 

programų skaičius, vienetai

54,0

4. Įdiegti kultūros ir meno projektų valdymo IS Pilnai įdiegta LKTIS, proc. 100,0

5. Organizuoti ir įgyvendinti kultūros ir meno projektų finansavimo konkursus
Organizuotų kultūros ir meno projektų 

finansavimo konkursų skaičius, vienetai
108,0

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Metinė veikla įgyvendina šiuos ilgos ir vidutinės trukmės 

planavimo dokumentus: Valstybės pažangos strategiją 

„Lietuva 2030“; XVIII Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programą ir jos įgyvendinimo planą; „Globalios Lietuvos“ 

– užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – 

kūrimo 2012–2021 metų programą; Lietuvos kultūros 

politikos kaitos gaires; Lietuvos kultūros politikos 

strategiją; Kultūros ministro valdymo srities veiklos 

prioritetus: 1. Kultūros vaidmens stiprinimas asmens, 

visuomenės ir valstybės raidoje; 2. Kultūros paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas.

24 841,8 tūkst. eurų, iš jų: 

Kultūros rėmimo fondui – 23 908,0 tūkst. eurų; darbo užmokesčiui – 704,0 tūkst. eurų; turtui – 229,8 tūkst. eurų.



Veiklos planu prisidedama siekiant šių

kultūros ministro valdymo sričių

2021–2023 metų strateginio veiklos plano

tikslų ir uždavinių:

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

Sukurtų naujų profesionaliųjų vizualiųjų menų 

produktų skaičius, vienetai (atitinka KM 2021-

2023 m. strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijų P-01-09-01-01-01 „Sukurtų naujų 

profesionaliųjų vizualiųjų menų produktų skaičius 

(vienetai)“)

1000,0

Sukurtų naujų profesionalaus scenos meno 

kūrinių skaičius, vienetai (atitinka KM 2021-2023 

m. strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų P-

01-09-01-01-02 „Sukurtų naujų profesionalaus 

scenos meno kūrinių skaičius (vienetai)“)

115,0

Sukurtų naujų profesionalios muzikos produktų 

skaičius, vienetai (atitinka KM 2021-2023 m. 

strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų P-01-

09-01-01-03 „Sukurtų naujų profesionalios 

muzikos produktų skaičius (vienetai)“)

370,0

Išleistų lietuvių kalba knygų pavadinimų skaičius, 

vienetai (atitinka KM 2021-2023 m. strateginio 

veiklos plano vertinimo kriterijų P-01-09-01-01-04 

„Išleistų lietuvių kalba knygų pavadinimų skaičius 

(vienetai)“)

110,0

Neįgaliųjų, dalyvavusių kultūrinėje ir meninėje 

veikloje skaičius, vienetai

7000,0

KM 2021-2023 m. SVP 1 strateginis tikslas: PRIEINAMUMAS IR DALYVAVIMAS

Didinti kultūros prieinamumą ir visuomenės dalyvavimą kultūroje, skatinant kultūros raiškos įvairovę ir plėtojant aukštos 

kokybės kultūros paslaugas.

01-09 programa „Kultūros rėmimo fondas“

09-01-01 Programos tikslas: Skatinti kultūros ir meno plėtrą bei sklaidą;

09-01-01-01 Uždavinys: Užtikrinti įvairių meno sričių raidą ir sklaidą;

09-01-01-02 Uždavinys: Užtikrinti kultūros programų įgyvendinimą;

09-01-01-03 Uždavinys: Užtikrinti kokybišką ekspertinį projektų vertinimą ir kultūros tyrimų vykdymą.

Veiklos planu prisidedama prie siekiant šių KM 2021-2023 SVP 1 strateginis tikslo: PRIEINAMUMAS IR DALYVAVIMAS 

programų

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

01-08 „Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas“ 

tikslų ir uždavinių, kurie atitinka Lietuvos kultūros tarybos įstatyme ir Kultūros rėmimo fondo įstatyme nustatytas remtinas 

veiklas bei principus ir kultūros ministro kasmet tvirtinamas Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo 

gaires.

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas): Kultūros ministro nustatyta tvarka finansuoti kultūros ir meno programas, projektus ir kitokias priemones
I. Užtikrinti įvairių meno sričių raidą ir sklaidą

1. Suorganizuoti 20 kultūros ir meno sričių konkursų;

Rūta Kriaučiūnaitė-Mincė, Kultūros ir meno skyriaus vedėja

II. Užtikrinti kultūros programų įgyvendinimą

Suorganizuoti 25 konkursus, kuriais siekiama finansuoti kultūros raidą ir sklaidą skatinančių 

iniciatyvų įgyvendinimą:

1. Įgyvendinti tęstinius mėgėjų meno renginius Lietuvoje

2. Įtraukti vaikus ir jaunimą į edukacines veiklas, siekiant skatinti jų kūrybiškumą ir 

kultūrinę raišką

3. Kofinansuoti Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimą Europos Sąjungos programoje 

„Kūrybiška Europa 2014–2020“

4. Įgyvendinti iniciatyvas, stiprinančias meno poveikį sveikatos apsaugos ir socialinės 

apsaugos sritims, siekiant gerinti žmonių gyvenimo kokybę

5. Organizuoti rezidencijas menininkams Lietuvoje (atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro 2021 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. ĮV-365 „Dėl kultūros ministro 2017 m. 

rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų 

projektų teikimo gairių patvirtinimo" pakeitimo" programos konkursas 2021 metais nebus 

skelbiamas, todėl programos veiklų rodikliai nebus pateikiami)

6. Įsigyti kultūros ir meno vertybes, užtikrinti atminties institucijose (muziejuose, 

bibliotekose, archyvuose) saugomo nacionalinio kultūros paveldo matomumą ir sklaidą 

visuomenėje

7. Įgyvendinti valstybinės reikšmės renginius ar programas Lietuvoje ir užsienyje

8. Skleisti „Globalios Lietuvos“ idėją kultūros srityje

9. Inventorizuoti ir tvarkyti Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapus ir palaidojimo vietas 

žyminčius paminklus (atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. kovo 

29 d. įsakymą Nr. ĮV-365 „Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 

„Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo" 

pakeitimo" programos konkursas 2021 metais nebus skelbiamas, todėl programos veiklų 

rodikliai nebus pateikiami)

10. Vykdyti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje paieškos, sklaidos, priežiūros ir 

sugrąžinimo veiklą

11. Įgyvendinti Lietuvos kultūros paveldo ir etninės kultūros tradicijų tęstinumo, 

aktualizavimo ir sklaidos iniciatyvas

12. Įgyvendinti Lietuvoje rengiamus tęstinius tarptautinius meno renginius

13. Pristatyti Lietuvos šiuolaikinį meną ir architektūrą Venecijos vizualaus meno ir 

architektūros bienalėse (atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. 

kovo 29 d. įsakymą Nr. ĮV-365 „Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 

ĮV-904 „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 

patvirtinimo" pakeitimo" programos konkursas 2021 metais nebus skelbiamas, todėl 

programos veiklų rodikliai nebus pateikiami)

14.  Įgyvendinti kultūros ir kūrybinių industrijų skatinimo iniciatyvas

15. Organizuoti Lietuvoje rengiamus tarptautinius muzikos atlikimo meno konkursus

16. Leisti aktualią humanitarinę literatūrą lietuvių kalba

17. Organizuoti kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą (atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2021 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. ĮV-365 „Dėl kultūros ministro 

2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo" pakeitimo" programos konkursas 2021 

metais nebus skelbiamas, todėl programos veiklų rodikliai nebus pateikiami)

18. Įgyvendinti kūrybines bendruomenių iniciatyvas

19. Stiprinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą

20. Skirti stipendijas kultūros ir (ar) meno kūrėjams

Rūta Kriaučiūnaitė-Mincė, Kultūros ir meno skyriaus vedėja



Nevyriausybinių organizacijų sukurtų inovatyvių 

partnerysčių skaičius, vienetai (atitinka KM 2021-

2023 m. strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijų P-01-09-01-02-08 „Nevyriausybinių 

organizacijų sukurtų inovatyvių partnerysčių 

skaičius (vienetai)“)

12,0

Inicijuotų ir įgyvendintų nevyriausybinių 

organizacijų kultūrinių ir kūrybinių partnerysčių 

projektų skaičius, vienetai (atitinka KM 2021-2023 

m. strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų P-

01-09-01-02-09 „Inicijuotų ir įgyvendintų 

nevyriausybinių organizacijų kultūrinių ir kūrybinių 

partnerysčių projektų skaičius (vienetai)“)

17,0

Surengtų Lietuvos kultūros pristatymo renginių 

užsienyje skaičius, vienetai (atitinka KM 2021-

2023 m. strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijų P-01-09-01-02-01 „Surengtų Lietuvos 

kultūros pristatymo renginių užsienyje skaičius 

(vienetai)“)

226,0

Programos „Lietuvos kultūros organizacijų 

dalyvavimas Europos Sąjungos programos 

„Kūrybiška Europa 2014–2020“ projektų atrankos 

konkursuose paskirstytų Kultūros rėmimo fondo 

lėšų dalis, proc.

2,5

Programos „Nacionaliniai paviljonai Venecijos 

bienalėje“ projektų atrankos konkurse 

paskirstytų Kultūros rėmimo fondo lėšų dalis, 

proc.

0,0

Bendrose užsienio lietuvių su Lietuva 

įgyvendinamose kultūros iniciatyvose dalyvavusių 

žmonių skaičius, vienetai (atitinka KM 2021-2023 

m. strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų P-

01-09-01-02-02 „Bendrose užsienio lietuvių su 

Lietuva įgyvendinamose kultūros iniciatyvose 

dalyvavusių žmonių skaičius (žmonės)“)

1000,0

Sugrąžintų užsienyje esančių Lietuvos kultūros 

vertybių skaičius, vienetai (atitinka KM 2021-2023 

m. strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų P-

01-09-01-02-03 „Sugrąžintų užsienyje esančių 

Lietuvos kultūros vertybių skaičius, vienetai“)

700,0

II. Užtikrinti kultūros programų įgyvendinimą

Suorganizuoti 25 konkursus, kuriais siekiama finansuoti kultūros raidą ir sklaidą skatinančių 

iniciatyvų įgyvendinimą:

1. Įgyvendinti tęstinius mėgėjų meno renginius Lietuvoje

2. Įtraukti vaikus ir jaunimą į edukacines veiklas, siekiant skatinti jų kūrybiškumą ir 

kultūrinę raišką

3. Kofinansuoti Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimą Europos Sąjungos programoje 

„Kūrybiška Europa 2014–2020“

4. Įgyvendinti iniciatyvas, stiprinančias meno poveikį sveikatos apsaugos ir socialinės 

apsaugos sritims, siekiant gerinti žmonių gyvenimo kokybę

5. Organizuoti rezidencijas menininkams Lietuvoje (atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro 2021 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. ĮV-365 „Dėl kultūros ministro 2017 m. 

rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų 

projektų teikimo gairių patvirtinimo" pakeitimo" programos konkursas 2021 metais nebus 

skelbiamas, todėl programos veiklų rodikliai nebus pateikiami)

6. Įsigyti kultūros ir meno vertybes, užtikrinti atminties institucijose (muziejuose, 

bibliotekose, archyvuose) saugomo nacionalinio kultūros paveldo matomumą ir sklaidą 

visuomenėje

7. Įgyvendinti valstybinės reikšmės renginius ar programas Lietuvoje ir užsienyje

8. Skleisti „Globalios Lietuvos“ idėją kultūros srityje

9. Inventorizuoti ir tvarkyti Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapus ir palaidojimo vietas 

žyminčius paminklus (atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. kovo 

29 d. įsakymą Nr. ĮV-365 „Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 

„Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo" 

pakeitimo" programos konkursas 2021 metais nebus skelbiamas, todėl programos veiklų 

rodikliai nebus pateikiami)

10. Vykdyti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje paieškos, sklaidos, priežiūros ir 

sugrąžinimo veiklą

11. Įgyvendinti Lietuvos kultūros paveldo ir etninės kultūros tradicijų tęstinumo, 

aktualizavimo ir sklaidos iniciatyvas

12. Įgyvendinti Lietuvoje rengiamus tęstinius tarptautinius meno renginius

13. Pristatyti Lietuvos šiuolaikinį meną ir architektūrą Venecijos vizualaus meno ir 

architektūros bienalėse (atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. 

kovo 29 d. įsakymą Nr. ĮV-365 „Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 

ĮV-904 „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 

patvirtinimo" pakeitimo" programos konkursas 2021 metais nebus skelbiamas, todėl 

programos veiklų rodikliai nebus pateikiami)

14.  Įgyvendinti kultūros ir kūrybinių industrijų skatinimo iniciatyvas

15. Organizuoti Lietuvoje rengiamus tarptautinius muzikos atlikimo meno konkursus

16. Leisti aktualią humanitarinę literatūrą lietuvių kalba

17. Organizuoti kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą (atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2021 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. ĮV-365 „Dėl kultūros ministro 

2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo" pakeitimo" programos konkursas 2021 

metais nebus skelbiamas, todėl programos veiklų rodikliai nebus pateikiami)

18. Įgyvendinti kūrybines bendruomenių iniciatyvas

19. Stiprinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą

20. Skirti stipendijas kultūros ir (ar) meno kūrėjams

Rūta Kriaučiūnaitė-Mincė, Kultūros ir meno skyriaus vedėja



Aplankytų ir inventorizuotų tremtinių kapų 

skaičius, vienetai (atitinka KM 2021-2023 m. 

strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų P-01-

09-01-02-04 „Aplankytų ir inventorizuotų 

tremtinių kapų skaičius (vienetai)“)

0,0

Sutvarkytų tremtinių kapų ir palaidojimų vietas 

žyminčių paminklų skaičius, vienetai (atitinka KM 

2021-2023 m. strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijų P-01-09-01-02-05 „Sutvarkytų tremtinių 

kapų ir palaidojimų vietas žyminčių paminklų 

skaičius (vienetai)“)

0,0

Programos „Pilietinis ugdymas ir atminties 

įprasminimas“ pirmos finansuojamos veiklos 

konkursuose paskirstytų Kultūros rėmimo fondo 

lėšų dalis, proc.

0,5

Programos „Lietuvoje rengiami tarptautiniai 

muzikos atlikimo meno konkursai“ projektų 

atrankos konkurse paskirstytų Kultūros rėmimo 

fondo lėšų dalis, proc.

0,4

Programos „Menininkų ir kultūros kūrėjų 

rezidencijos Lietuvoje“ projektų atrankos 

konkurse paskirstytų Kultūros rėmimo fondo lėšų 

dalis, proc.

0,0

Į edukacinė veiklą įtrauktų vaikų ir jaunimo 

skaičius, tūkst. žm. (atitinka KM 2021-2023 m. 

strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų R-01-

09-01-01 „Į edukacinę veiklą įtrauktų vaikų ir 

jaunimo skaičius (tūkst. žm.)“ )

300,0

Programos „Ugdymas kultūra“ projektų atrankos 

konkursuose paskirstytų Kultūros rėmimo fondo 

lėšų dalis, proc.

1,1

Programos „Menas žmogaus gerovei“ projektų 

atrankos konkurse paskirstytų Kultūros rėmimo 

fondo lėšų dalis, proc.

0,3

Programos „Kultūros ir kūrybinės industrijos“ 

konkursuose paskirstytų Kultūros rėmimo fondo 

lėšų dalis, proc.

1,7

Programos „Humanitarinės literatūros leidyba“ 

konkursuose paskirstytų Kultūros rėmimo fondo 

lėšų dalis, proc.

0,6

Programos „Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos“ 

pirmos finansuojamos veiklos konkursuose 

paskirstytų Kultūros rėmimo fondo lėšų dalis, 

proc.

1,1

II. Užtikrinti kultūros programų įgyvendinimą

Suorganizuoti 25 konkursus, kuriais siekiama finansuoti kultūros raidą ir sklaidą skatinančių 

iniciatyvų įgyvendinimą:

1. Įgyvendinti tęstinius mėgėjų meno renginius Lietuvoje

2. Įtraukti vaikus ir jaunimą į edukacines veiklas, siekiant skatinti jų kūrybiškumą ir 

kultūrinę raišką

3. Kofinansuoti Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimą Europos Sąjungos programoje 

„Kūrybiška Europa 2014–2020“

4. Įgyvendinti iniciatyvas, stiprinančias meno poveikį sveikatos apsaugos ir socialinės 

apsaugos sritims, siekiant gerinti žmonių gyvenimo kokybę

5. Organizuoti rezidencijas menininkams Lietuvoje (atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro 2021 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. ĮV-365 „Dėl kultūros ministro 2017 m. 

rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų 

projektų teikimo gairių patvirtinimo" pakeitimo" programos konkursas 2021 metais nebus 

skelbiamas, todėl programos veiklų rodikliai nebus pateikiami)

6. Įsigyti kultūros ir meno vertybes, užtikrinti atminties institucijose (muziejuose, 

bibliotekose, archyvuose) saugomo nacionalinio kultūros paveldo matomumą ir sklaidą 

visuomenėje

7. Įgyvendinti valstybinės reikšmės renginius ar programas Lietuvoje ir užsienyje

8. Skleisti „Globalios Lietuvos“ idėją kultūros srityje

9. Inventorizuoti ir tvarkyti Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapus ir palaidojimo vietas 

žyminčius paminklus (atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. kovo 

29 d. įsakymą Nr. ĮV-365 „Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 

„Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo" 

pakeitimo" programos konkursas 2021 metais nebus skelbiamas, todėl programos veiklų 

rodikliai nebus pateikiami)

10. Vykdyti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje paieškos, sklaidos, priežiūros ir 

sugrąžinimo veiklą

11. Įgyvendinti Lietuvos kultūros paveldo ir etninės kultūros tradicijų tęstinumo, 

aktualizavimo ir sklaidos iniciatyvas

12. Įgyvendinti Lietuvoje rengiamus tęstinius tarptautinius meno renginius

13. Pristatyti Lietuvos šiuolaikinį meną ir architektūrą Venecijos vizualaus meno ir 

architektūros bienalėse (atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. 

kovo 29 d. įsakymą Nr. ĮV-365 „Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 

ĮV-904 „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 

patvirtinimo" pakeitimo" programos konkursas 2021 metais nebus skelbiamas, todėl 

programos veiklų rodikliai nebus pateikiami)

14.  Įgyvendinti kultūros ir kūrybinių industrijų skatinimo iniciatyvas

15. Organizuoti Lietuvoje rengiamus tarptautinius muzikos atlikimo meno konkursus

16. Leisti aktualią humanitarinę literatūrą lietuvių kalba

17. Organizuoti kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą (atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2021 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. ĮV-365 „Dėl kultūros ministro 

2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo" pakeitimo" programos konkursas 2021 

metais nebus skelbiamas, todėl programos veiklų rodikliai nebus pateikiami)

18. Įgyvendinti kūrybines bendruomenių iniciatyvas

19. Stiprinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą

20. Skirti stipendijas kultūros ir (ar) meno kūrėjams

Rūta Kriaučiūnaitė-Mincė, Kultūros ir meno skyriaus vedėja



Programos „Tęstiniai mėgėjų meno renginiai“ 

konkursuose paskirstytų Kultūros rėmimo fondo 

lėšų dalis, proc.

0,9

Programos „Kultūros paveldo projektai“ 

konkursuose paskirstytų Kultūros rėmimo fondo 

lėšų dalis, proc.

0,7

Programos „Etninė kultūra ir nematerialusis 

kultūros paveldas“ konkursuose paskirstytų 

Kultūros rėmimo fondo lėšų dalis, proc.

1,5

Programos „Atminties institucijos (muziejai, 

bibliotekos, archyvai)“ projektų atrankos 

konkursuose paskirstytų Kultūros rėmimo fondo 

lėšų dalis, proc.

7,1

Gyventojų, pasinaudojusių inovatyviomis 

atminties institucijų paslaugomis, skaičius, tūkst. 

žm. (atitinka KM 2021–2023 m. strateginio veiklos 

plano vertinimo kriterijų R-01-09-01-04 

„Gyventojų, pasinaudojusių inovatyviomis 

atminties institucijų paslaugomis skaičius (tūkst. 

žm.)“)

800,0

Programos „Kvalifikacijos kėlimas“ projektų 

atrankos konkurse paskirstytų Kultūros rėmimo 

fondo lėšų dalis, proc.

0,0

Kultūros ir (ar) meno kūrėjų, gavusių individualią 

valstybės stipendiją, skaičius, žmonės (atitinka 

KM 2021-2023 m. strateginio veiklos plano 

vertinimo kriterijų P-01-09-01-02-06 „Kultūros ir 

(ar) meno kūrėjų, gavusių individualią ar 

edukacinę valstybės stipendiją, skaičius (žmonės)“)

550,0

Gyventojų, dalyvavusių kultūros ir/ar meno 

veiklose regionuose, skaičius, tūkst. žm. (atitinka 

KM 2021–2023 m. strateginio veiklos plano 

vertinimo kriterijų R-01-09-01-03 „Gyventojų, 

dalyvavusių kultūros ir/ar meno veiklose 

regionuose, skaičius (tūkst. žm.)“)

170,0

Vykusių programos „Tolygi kultūrinė raida“ 

projektų atrankos konkursų skaičius, vienetai

59,0

Kultūros rėmimo fondo dalis skirta Lietuvos 

regionuose registruotoms kultūros 

organizacijoms, procentai (atitinka KM  

2021–2023 m. strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijų R-01-09-01-05 „Kultūros rėmimo fondo 

dalis skirta Lietuvos regionuose registruotoms 

kultūros organizacijoms (procentai)“)

26,7

III.Užtikrinti tolygios kultūrinės raidos modelio įgyvendinimą

1.Organizuoti 59 programos „Tolygi kultūrinė raida“ projektų atrankos konkursų 

Rūta Kriaučiūnaitė-Mincė, Kultūros ir meno skyriaus vedėja

II. Užtikrinti kultūros programų įgyvendinimą

Suorganizuoti 25 konkursus, kuriais siekiama finansuoti kultūros raidą ir sklaidą skatinančių 

iniciatyvų įgyvendinimą:

1. Įgyvendinti tęstinius mėgėjų meno renginius Lietuvoje

2. Įtraukti vaikus ir jaunimą į edukacines veiklas, siekiant skatinti jų kūrybiškumą ir 

kultūrinę raišką

3. Kofinansuoti Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimą Europos Sąjungos programoje 

„Kūrybiška Europa 2014–2020“

4. Įgyvendinti iniciatyvas, stiprinančias meno poveikį sveikatos apsaugos ir socialinės 

apsaugos sritims, siekiant gerinti žmonių gyvenimo kokybę

5. Organizuoti rezidencijas menininkams Lietuvoje (atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro 2021 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. ĮV-365 „Dėl kultūros ministro 2017 m. 

rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų 

projektų teikimo gairių patvirtinimo" pakeitimo" programos konkursas 2021 metais nebus 

skelbiamas, todėl programos veiklų rodikliai nebus pateikiami)

6. Įsigyti kultūros ir meno vertybes, užtikrinti atminties institucijose (muziejuose, 

bibliotekose, archyvuose) saugomo nacionalinio kultūros paveldo matomumą ir sklaidą 

visuomenėje

7. Įgyvendinti valstybinės reikšmės renginius ar programas Lietuvoje ir užsienyje

8. Skleisti „Globalios Lietuvos“ idėją kultūros srityje

9. Inventorizuoti ir tvarkyti Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapus ir palaidojimo vietas 

žyminčius paminklus (atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. kovo 

29 d. įsakymą Nr. ĮV-365 „Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 

„Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo" 

pakeitimo" programos konkursas 2021 metais nebus skelbiamas, todėl programos veiklų 

rodikliai nebus pateikiami)

10. Vykdyti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje paieškos, sklaidos, priežiūros ir 

sugrąžinimo veiklą

11. Įgyvendinti Lietuvos kultūros paveldo ir etninės kultūros tradicijų tęstinumo, 

aktualizavimo ir sklaidos iniciatyvas

12. Įgyvendinti Lietuvoje rengiamus tęstinius tarptautinius meno renginius

13. Pristatyti Lietuvos šiuolaikinį meną ir architektūrą Venecijos vizualaus meno ir 

architektūros bienalėse (atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. 

kovo 29 d. įsakymą Nr. ĮV-365 „Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 

ĮV-904 „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 

patvirtinimo" pakeitimo" programos konkursas 2021 metais nebus skelbiamas, todėl 

programos veiklų rodikliai nebus pateikiami)

14.  Įgyvendinti kultūros ir kūrybinių industrijų skatinimo iniciatyvas

15. Organizuoti Lietuvoje rengiamus tarptautinius muzikos atlikimo meno konkursus

16. Leisti aktualią humanitarinę literatūrą lietuvių kalba

17. Organizuoti kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą (atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2021 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. ĮV-365 „Dėl kultūros ministro 

2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo" pakeitimo" programos konkursas 2021 

metais nebus skelbiamas, todėl programos veiklų rodikliai nebus pateikiami)

18. Įgyvendinti kūrybines bendruomenių iniciatyvas

19. Stiprinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą

20. Skirti stipendijas kultūros ir (ar) meno kūrėjams

Rūta Kriaučiūnaitė-Mincė, Kultūros ir meno skyriaus vedėja



Gyventojų, apsilankiusių profesionalaus meno 

renginiuose regionuose, skaičius, tūkst. žm. 

(atitinka KM 2021-2023 m. strateginio veiklos 

plano vertinimo kriterijų R-01-09-01-02  

„Gyventojų, apsilankiusių profesionalaus meno 

renginiuose regionuose, skaičius (tūkst. žm.)“)

1400,0

Įgyvendintų kultūros organizacijų metinių 

programų skaičius, vienetai (atitinka KM 2021-

2023 m. strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijų P-01-09-01-02-07 „Įgyvendintų kultūros 

organizacijų metinių programų skaičius (vienetai)“)

20,0

Programos „Meno kūrėjų organizacijų strateginių 

programų įgyvendinimas“ atrankos konkurse 

finansuotų projektų skaičius, vienetai

18,0

Programos „Strateginis tarptautinių renginių 

finansavimas“ projektų atrankos konkurse 

finansuotų projektų skaičius, vienetai		

16,0

Atliktų kultūros srities tyrimų skaičius, vienetai 

(atitinka KM 2021–2023 m.  strateginio veiklos 

plano vertinimo kriterijų P-01-09-01-03-01 „Atliktų 

kultūros srities tyrimų skaičius (vienetai)“)

4,0 Kristina Mažeikaitė, Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja

Informuotų apie lygias galimybes ekspertų dalis, 

procentai

100,0 Rūta Kriaučiūnaitė-Mincė, Kultūros ir meno skyriaus vedėja

Kultūros ir meno projektų finansavimo gairių 

pristatymų skaičius, vienetai

2,0 Mindaugas Bundza, Administracijos direktorius, laikinai 

atliekantis Tarybos pirmininko funkcijas

Nuotolinių Regioninių kultūros tarybų 

konferencijų skaičius, vienetai

10,0 Laura Antonovičė, Kultūros ir meno skyriaus patarėja

Tarptautinės menų tarybų federacijos Valdybos 

posėdžių skaičius, vienetai

3,0 Mindaugas Bundza, Administracijos direktorius, laikinai 

atliekantis Tarybos pirmininko funkcijas

Kultūros politikos ir tendencijų kompendiumo 

susitikimų skaičius, vienetai

1,0 Kristina Mažeikaitė, Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja

Įgyvendintų kultūros organizacijų konsultacijų dėl 

Baltijos kultūros fondo veiklos, procentai

100 Agnė Silickaitė, patarėja

Siūlymų dėl tarpsektorinių programų tobulinimo 

skaičius, vienetai

2,0 Mindaugas Bundza, Administracijos direktorius, laikinai 

atliekantis Tarybos pirmininko funkcijas

Tyrimų ir analizių, atliktų bendradarbiaujant su 

kitomis valstybės institucijomis, skaičius, vienetai

1,0 Kristina Mažeikaitė, Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja

Interesantų pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis tyrimų skaičius, vienetai

1,0 Mindaugas Bundza, Administracijos direktorius, laikinai 

atliekantis Tarybos pirmininko funkcijas

Paskelbtų informacinių pranešimų apie vyrų 

aktyvumo skatinimo kultūros srityje svarbą 

skaičius, vienetai

2,0 Goda Dapšytė, komunikacijos koordinatorė

III.Užtikrinti tolygios kultūrinės raidos modelio įgyvendinimą

1.Organizuoti 59 programos „Tolygi kultūrinė raida“ projektų atrankos konkursų 

Rūta Kriaučiūnaitė-Mincė, Kultūros ir meno skyriaus vedėja

IV. Skatinti kultūros ir meno organizacijų savarankiškumą, prisidėti prie jų strateginių 

veiklų sėkmingo ir efektyvaus įgyvendinimo

1. Organizuoti 1 programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ projektų 

atrankos konkursą

2. Organizuoti 1 programos „Meno kūrėjų organizacijų strateginių programų 

įgyvendinimas“ projektų atrankos konkursą

3. Organizuoti 1 programos „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“ projektų 

atrankos konkursą

Rūta Kriaučiūnaitė-Mincė, Kultūros ir meno skyriaus vedėja

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:

1. 2021 m. kultūros ir meno projektų finansavimo gairių pristatymai

2. Nuotolinių Regioninių kultūros tarybų konferencijų organizavimas

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Tarpsektorinių programų (Menas žmogaus gerovei, Globali Lietuva) tikslinimas 

bendradarbiaujant su atitinkamomis ministerijomis

2. Kultūros srities tyrimų ir analizių bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis 

(STRATA) įgyvendinimas

IV. Rinkodara:

1. Interesantų pasitenkinimo Lietuvos kultūros tarybos teikiamomis paslaugomis tyrimo 

inicijavimas

II. Tarptautiškumas:

1. Dalyvavimas Tarptautinės menų tarybų federacijos (IFACCA) veikloje

2. Dalyvavimas Kultūros politikos ir tendencijų kompendiumo veikloje

3. Dalyvavimas Baltijos kultūros fondo veikloje

V. Užtikrinti kokybišką ekspertinį projektų vertinimą ir kultūros tyrimų vykdymą

1. Skirti lėšas ekspertų paslaugoms apmokėti

2. Inicijuoti, organizuoti ir administruoti kultūros srities tyrimų įgyvendinimą, atlikti 

pasiektų rezultatų viešinimą



Administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose 

sekėjų skaičius, vienetai

10000,0 Goda Dapšytė, komunikacijos koordinatorė

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Kultūros organizacijų atstovų diskusijų, taip pat viešų straipsnių socialinio teisingumo bei 

kultūros paslaugų ir produktų prieinamumo temomis inicijavimas

Lietuvos kultūros taryboje praktiką atlikusių ar 

savanoriavosių asmenų skaičius, vienetai

2,0 Mindaugas Bundza, Administracijos direktorius, laikinai 

atliekantis Tarybos pirmininko funkcijas

Užimtų pareigybių dalis, procentai 100

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

vadovaujančiam darbuotojui, vienetai

5,0

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, 

tenkantis vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui, vienetai

0,5

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, 

procentai

100

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos 

tobulinimui, eurai

150

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos), eurai –

Įstaigos pritrauktos lėšos, eurai 65592,54

I. Nekilnojamo turto valdymas

1. Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos kultūros taryba nuosavo turto nevaldo ir jo nenomuoja 

(t.y. nekilnojamas turtas valdomas panaudos teise), šia tema darbų nėra numatyta

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar 

patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina, eurai

26,25 Mindaugas Bundza, Administracijos direktorius, laikinai 

atliekantis Tarybos pirmininko funkcijas

Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto 

priemonės išlaikymo kaina, eurai

2303,00

Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam 

kilometrui, eurai

0

Investicijų projekto „Kultūrinės plėtros projektų ir 

procesų valdymo, stebėsenos ir analizės sistemos 

sukūrimas ir išbandymas“ įgyvendinimo pažanga, 

procentai

100

Investicijų projekto „Kultūrinės plėtros projektų ir 

procesų valdymo, stebėsenos ir analizės sistemos 

sukūrimas ir išbandymas“ įgyvendinimo pažanga 

ataskaitinais metais, procentai

100

Administracijos direktorius, laikinai atliekantis Tarybos pirmininko funkcijas

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Bendravimo bei aktualios informacijos suteikimo interesentams mokymai Lietuvos 

kultūros tarybos administracijos darbuotojams

2. Antikorupcinės prevencijos mokymai Lietuvos kultūros tarybos administacijos 

Mindaugas Bundza, Administracijos direktorius, laikinai 

atliekantis Tarybos pirmininko funkcijas

IV. Rinkodara:

1. Interesantų pasitenkinimo Lietuvos kultūros tarybos teikiamomis paslaugomis tyrimo 

inicijavimas

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:

1. Pasirengimas personalo valdymo funkcijų konsolidavimui Nacionaliniame bendrųjų 

funkcijų centre ir šių funkcijų perdavimas

Mindaugas Bundza, Administracijos direktorius, laikinai 

atliekantis Tarybos pirmininko funkcijas

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Kultūrinės plėtros projektų ir procesų valdymo, stebėsenos ir analizės sistemos sukūrimo 

Nijolė Tverkutė, Finansų, apskaitos ir atskaitomybės skyriaus 

vedėja

Turtas

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Telemetrinės įrangos valdomoje transporto priemonėje diegimas

Mindaugas Bundza, Administracijos direktorius, laikinai 

atliekantis Tarybos pirmininko funkcijas

Investicijų projektai
I. Projektų valdymas:

1. Kultūrinės plėtros projektų ir procesų valdymo, stebėsenos ir analizės sistemos 

sukūrimo ir išbandymo pirmas etapas

Mindaugas Bundza, Administracijos direktorius, laikinai 

atliekantis Tarybos pirmininko funkcijas

Mindaugas Bundza


