
Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas
Komentaras

4 4 100%

Parengti programų „Strateginis tarptautinių renginių 

finansavimas“, „Strateginis mėgėjų meno renginų finansavimas“, 

„Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ (2-ų finansuojamų 

veiklų) atrankos konkursų dokumentai ir įgyvendinti atrankos 

konkursai.

100 99.92 100%

Organizuoti ir įgyvendinti 10 apskričių finansavimo konkursai. 

Administruota Regioninių kultūros tarybų veikla, organizuotos 

konferencijos, kurių metų pristatyta 10-yje apskričių įgyvendintų 

projektų praktika.

54 54 100%

Įgyvendinus Strateginio finansavimo (4-ių programų) atrankos 

konkursus finansuoti šių programų projektai. Taip pat finansuotos 

ir programos „Strateginis Meno kūrėjų organizacijų finansavimas“ 

metinės veiklos.

100 100 100%
Įdiegti 3 etapo LKT IS funkcionalumai ir taip įgyvendinti visi darbai 

pagal sistemos diegimo specifikaciją. 

108 111 103%

Organizuoti (rengti teisės aktai reglamentuojantys konkursų 

tvarką) ir įgyvendinti Lietuvos kultūros tarybos 

administruojamomis lėšomis finansuojamų sričių ir programų (iš 

viso 111) konkursai.

5. Organizuoti ir įgyvendinti kultūros ir meno projektų finansavimo konkursai

Organizuotų kultūros ir meno 

projektų finansavimo konkursų 

skaičius, vienetai

Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2021 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. ĮV-203

redakcija)

LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS

2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

Planinis pokytis 

(vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas)

1. Įgyvendinti strateginio finansavimo atrankos konkursai Atrankų skaičius, vienetai

2. Įgyvendintas Tolygios kultūrinės raidos modelis
Programos „Tolygi kultūrinė raida“ 

paskirstytų lėšų dalis, procentai

3. Įgyvendintos strateginio finansavimo programos

Įgyvendintų strateginių 

organizacijų, meno kūrėjų 

organizacijų ir tarptautinių renginių 

programų skaičius, vienetai

4. Įdiegta kultūros ir meno projektų valdymo IS Pilnai įdiegta LKTIS, proc.



Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas, 

įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus, matavimo 

vienetas

Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas

Faktinė 

reikšmė
Komentaras

Poveikį turėjo COVID-19 pandemija, kurios metu projektų vykdytojai keitė 

veiklų pobūdį, didesnį dėmesį skirdami socialinės atskirties grupėms. 

Poveikį turėjo COVID-19 pandemija ir projektų vykdytojų veiklų pobūdžio 

keitimas.

COVID-19 laikotarpiu ne visos organizacijos projektus galėjo įgyvendinti 

pilna apimtimi, sukuriant inovatyvias partnerystes, todėl atitinkamai 

didesne apimti finansuota mažiau organizacijų. 

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 7.00 58%

155%7000.0Neįgaliųjų, dalyvavusių kultūrinėje 

ir meninėje veikloje skaičius, 

vienetai

10877.00

I. Užtikrinti įvairių meno sričių raidą ir sklaidą

Suorganizuoti 20 kultūros ir meno sričių konkursų.

Įvykdyta:

Suorganizuota 20 meno sričių konkursų, kuriais įgyvendinti 

architektūros, cirko, dailės, dizaino, fotografijos, literatūros, 

muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno ir teatro raidą bei sklaidą 

skatinantys sumanymai.                                                                             

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 83%

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 38%141.00

95.00

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)“)

110.0 113.00 103%

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas): Kultūros ministro nustatyta tvarka finansuoti kultūros ir meno programas, projektus ir kitokias priemones

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)“)

1000.00 535.00 54% Poveikį turėjo COVID-19 pandemija ir projektų vykdytojų veiklų pobūdžio 

keitimas.

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

Įvykdyta:

Suorganizuoti 27 konkursai, kuriais užtikrintas įvairių kultūros 

programų įgyvendinimas

17.0Inicijuotų 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)“)

Poveikį turėjo COVID-19 pandemija ir projektų vykdytojų veiklų pobūdžio 

keitimas.

28.00 165% Poveikį turėjo papildomi asignavimai, skirti programai „Kultūros ir 

kūrybinės industrijos“.



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

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

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)“)

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

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

Įvykdyta:

Suorganizuoti 27 konkursai, kuriais užtikrintas įvairių kultūros 

programų įgyvendinimas

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

206.00

–

2.51

662.00

439.00

37.00

40.00

Nors dėl pandeminės situacijos nebuvo skelbtas programos „Atminties 

įprasminimas ir pilietinis ugdymas“ finansuojamos veiklos „Tremties ir 

palaidojimo vietų lankymas ir (arba) tvarkymas“ konkursas, tokio 

pobūdžio veiklos buvo įgyvendintos projektų, kurie finansuoti programoje 

„Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ 4 finansuojamoje veikloje 

„Kultūros paveldo sugrąžinimas".

Nors dėl pandeminės situacijos nebuvo skelbtas programos  „Atminties 

įprasminimas ir pilietinis ugdymas“ finansuojamos veiklos „Tremties ir 

palaidojimo vietų lankymas ir (arba) tvarkymas“ konkursas, tokio 

pobūdžio veiklos buvo įgyvendintos projektų, kurie finansuoti 

programose „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas" 4 

finansuojamoje veikloje „Kultūros paveldo sugrąžinimas“, Tolygios 

kultūrinės raidos Utenos apskrities prioritete „Kultūrinių inovacijų 

partnerystė".

-

Poveikį turėjo COVID-19 pandemija ir projektų vykdytojų veiklų pobūdžio 

keitimas.

Poveikį turėjo COVID-19 pandemija ir projektų vykdytojų veiklų pobūdžio 

keitimas.

91%

100%

–

66%

63%



1.05

0.29

1.67

0.56

1.05

Programos „Lietuvoje rengiami 

tarptautiniai muzikos atlikimo 

meno konkursai“ projektų atrankos 

konkurse 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

1.1

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)“)

Programos „Menininkų ir kultūros 

kūrėjų rezidencijos Lietuvoje“ 

projektų atrankos konkurse 

paskirstytų Kultūros rėmimo fondo 

lėšų dalis, proc.

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 „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.

Programos „Ugdymas kultūra“ 

projektų atrankos konkursuose 

paskirstytų Kultūros rėmimo fondo 

lėšų dalis, proc.

Programos „Humanitarinės 

literatūros leidyba“ konkursuose 

paskirstytų Kultūros rėmimo fondo 

lėšų dalis, proc.

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

Įvykdyta:

Suorganizuoti 27 konkursai, kuriais užtikrintas įvairių kultūros 

programų įgyvendinimas

0.0

Programos „Pilietinis ugdymas ir 

atminties įprasminimas“ pirmos 

finansuojamos veiklos konkursuose 

paskirstytų Kultūros rėmimo fondo 

lėšų dalis, proc.

Programos „Kultūros paveldo 

projektai“ konkursuose paskirstytų 

Kultūros rėmimo fondo lėšų dalis, 

proc.

Programos „Tęstiniai mėgėjų meno 

renginiai“ konkursuose paskirstytų 

Kultūros rėmimo fondo lėšų dalis, 

proc.

0.9

Programos „Etninė kultūra ir 

nematerialusis kultūros paveldas“ 

konkursuose paskirstytų Kultūros 

rėmimo fondo lėšų dalis, proc.

1.5

0.7

0.85

1.51 101%

40.00 Nors dėl pandeminės situacijos nebuvo skelbtas programos  „Atminties 

įprasminimas ir pilietinis ugdymas“ finansuojamos veiklos „Tremties ir 

palaidojimo vietų lankymas ir (arba) tvarkymas“ konkursas, tokio 

pobūdžio veiklos buvo įgyvendintos projektų, kurie finansuoti 

programose „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas" 4 

finansuojamoje veikloje „Kultūros paveldo sugrąžinimas“, Tolygios 

kultūrinės raidos Utenos apskrities prioritete „Kultūrinių inovacijų 

partnerystė".

0.4

0.0

0.66

93%

95%

94%

94%

0.5

1.7

0.46

0.41

177.42

–

92%

103%

–

59%

95%

97%

98%

-

Poveikį turėjo COVID-19 pandemija ir veiklų pobūdžio keitimas, ribojimai 

dėl lankytojų skaičiaus.



59.00

26.70Kultūros rėmimo fondo dalis skirta 

Lietuvos regionuose registruotoms 

kultūros organizacijoms, procentai 

(atitinka KM 2020–2022 m. 

strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijų R-01-09-01-05 „Kultūros 

rėmimo fondo dalis skirta Lietuvos 

regionuose registruotoms kultūros 

organizacijoms (procentai)“)

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.)“)

1400.00

Vykusių programos „Tolygi 

kultūrinė raida“ projektų atrankos 

konkursų skaičius, vienetai

III. Užtikrinti tolygios kultūrinės raidos modelio įgyvendinimą

Suorganizuoti 59 programos „Tolygi kultūrinė raida“ projektų 

atrankos konkursų

Įvykdyta:

Suorganizuoti 59 programos „Tolygi kultūrinė raida“ projektų 

atrankos konkursai, užtikrinant tolygią kultūrinę raidą visoje 

Lietuvoje

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

Įvykdyta:

Suorganizuoti 27 konkursai, kuriais užtikrintas įvairių kultūros 

programų įgyvendinimas

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.)“)

Gyventojų, dalyvavusių kultūros 

ir/ar meno veiklose regionuose, 

skaičius, tūkst. žm. (atitinka KM 

2020–2022 m. strateginio veiklos 

plano vertinimo kriterijų R-01-09-01-

03 „Gyventojų, dalyvavusių kultūros 

ir/ar meno veiklose regionuose, 

skaičius (tūkst. žm.)“)

170.00 81.38

422.85800.0

7.07

Programos „Kvalifikacijos kėlimas“ 

projektų atrankos konkurse 

paskirstytų Kultūros rėmimo fondo 

lėšų dalis, proc.

0.0

550.0

Programos „Etninė kultūra ir 

nematerialusis kultūros paveldas“ 

konkursuose paskirstytų Kultūros 

rėmimo fondo lėšų dalis, proc.

1.5

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)“)

27.69

1185.32

1.51

925.00

101%

48%

Poveikį turėjo papildomi asignavimai, skirti kultūros ir (ar) meno kūrėjų 

stipendijoms, atsižvelgiant į pandeminę situaciją.

–

59.00 100%

104%

85%

100%

53%

–

Poveikį turėjo COVID-19 pandemija ir projektų vykdytojų veiklų pobūdžio 

keitimas.

-

Poveikį turėjo COVID-19 pandemija ir veiklų pobūdžio keitimas, ribojimai 

dėl lankytojų skaičiaus.

168%

Poveikį turėjo COVID-19 pandemija ir projektų vykdytojų veiklų pobūdžio 

keitimas, ribojimai dėl lankytojų skaičiaus.



16.00Programos „Strateginis tarptautinių 

renginių finansavimas“ projektų 

atrankos konkurse finansuotų ir 

veiklas 2020 m. vykdžiusių projektų 

skaičius, vienetai		

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

Įvykdyta:

Suorganizuoti 3 strateginių programų konkursai, kuriais sustiprintas 

kultūros ir meno organizacijų savarankiškumas, prisidėta prie 

sėkmingo ir efektyvaus organizacijų metinių programų ir tarptautinių 

renginių programų įgyvendinimo

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)“)

20.00

Programos „Meno kūrėjų 

organizacijų strateginių programų 

įgyvendinimas“ atrankos konkurse 

finansuotų ir veiklas 2020 m. 

vykdžiusių projektų skaičius, 

vienetai

18.00 18.00

20.00

100%

100%

16.00

100%



Informuotų apie lygias galimybes 

ekspertų dalis, procentai

100.00 100.00 100%

Įgyvendintų kultūros organizacijų 

konsultacijų dėl Baltijos kultūros 

fondo veiklos, procentai

100.0 100.0 100%

1.00

Kultūros politikos ir tendencijų 

kompendiumo susitikimų skaičius, 

vienetai

1.0 1.0 100%

II. Tarptautiškumas: 

1. Dalyvavimas Tarptautinės menų tarybų federacijos (IFACCA) 

veikloje 

2. Dalyvavimas Kultūros politikos ir tendencijų kompendiumo 

veikloje 

3. Dalyvavimas Baltijos kultūros fondo veikloje

Įvykdymas:

Dalyvauta visų planuotų tarptautinių organizacijų ir tinklų veiklose, 

papildomai įsitraukiant į Šiaurės šalių menų tarybų ir kultūros fondų 

susitikimą ir strategijos kūrimo dirbtuves

I. Paslaugos:

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

2. Nuotolinių Regioninių kultūros tarybų konferencijų organizavimas

Įvykdyta:

1. Surengti nuotoliniai gairių pristatymai Lietuvos kultūros tarybos 

meno sričių ir programų pareiškėjams bei Tolygios kultūrinės raidos 

projektų teikėjams

2. Surengtos nuotolinės Regioninių kultūros tarybų konferencijos

Kultūros ir meno projektų 

finansavimo gairių pristatymų 

skaičius, vienetai

2.0

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

Įvykdyta:

1. Ekspertų paslaugoms apmokėti skirti 693 809,47 eurai iš planuotų 

700 000 arba 99 proc. planuotų lėšų

2. Atlikti 6 kultūros srities tyrimai

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

Įvykdymas:

Tarpsektorinis bendradarbiavimas įgyvendintas su planuotomis 

institucijomis, numatytų veiklos sričių apimtyse

Siūlymų dėl tarpsektorinių 

programų tobulinimo skaičius, 

vienetai

2.0 2.00 100%

Poveikį turėjo į Kultūros ministerijos 2019-2021 m. tyrimo planą 

neįtrauktų tyrimų atlikimas, atsižvelgiant į papildomus LKT poreikius – 

programų „Humanitarinės literatūros leidyba“ ir „Kvalifikacijos kėlimas“ 

vertinimai.

Tarptautinės menų tarybų 

federacijos Valdybos posėdžių 

skaičius, vienetai

3.0 3.0 100%

Nuotolinių Regioninių kultūros 

tarybų konferencijų skaičius, 

vienetai

10.0 10.0 100%

2.0 100%

Atliktų kultūros srities tyrimų 

skaičius, vienetai (atitinka KM 

2020–2022 m.  strateginio veiklos 

plano vertinimo kriterijų P-01-09-01-

03-01 „Atliktų kultūros srities tyrimų 

skaičius (vienetai)“)

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

150%4.00 6.00

Specialūs informaciniai pranešimai numatyta tema nepaskelbti, tačiau 

šiuo aspektu komunikuota rengiant dviejų didelių apimčių tyrimų 

pristatymus visuomenei („Menininkų socialinės ir kūrybinės būklės 

vertinimas“, „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros 

paslaugomis“).

0.00

IV. Rinkodara:

1. Interesantų pasitenkinimo Lietuvos kultūros tarybos teikiamomis 

paslaugomis tyrimo inicijavimas

Įvykdyta:

Atlikta grįžtamojo ryšio apklausa, kurioje dalyvavo daugiau kaip 700 

Lietuvos kultūros bendruomenės narių

2.0Paskelbtų informacinių pranešimų 

apie vyrų aktyvumo skatinimo 

kultūros srityje svarbą skaičius, 

vienetai

Teiktos konsultacijos STRATA tyrimui: 

https://strata.gov.lt/images/tyrimai/2021-metai/20210930-kulturos-ir-

kurybos-sektoriaus-tyrimas.pdf

Administruojamų paskyrų 

socialiniuose tinkluose sekėjų 

skaičius, vienetai

10000.0 10000.0 100%

Tyrimų ir analizių, atliktų 

bendradarbiaujant su kitomis 

valstybės institucijomis, skaičius, 

vienetai

1.0 1.00 100%

0%

100%Interesantų pasitenkinimo 

teikiamomis paslaugomis tyrimų 

skaičius, vienetai

1.0



V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Kultūros organizacijų atstovų diskusijų, taip pat viešų straipsnių 

socialinio teisingumo bei kultūros paslaugų ir produktų 

prieinamumo temomis inicijavimas

Įvykdyta:

Kartu su praktikante inicijuotas tyrimas „Lyčių lygybė kultūros 

sektoriuje“, kurio kontekste rengtos kelios grupinės diskusijos. 

Tyrimo komunikacija numatyta 2022 m.

Lietuvos kultūros taryboje praktiką 

atlikusių ar savanoriavosių asmenų 

skaičius, vienetai

2 1.00 50% Poveikį turėjo pernelyg mažas asmenų susidomėjimas praktikos 

galimybėmis specializuota tematika. Taip pat, pažymėtina, kad įstaiga nuo 

pandemijos pradžios riboja fizinio darbo biuro patalpose apimtis, 

pagrindine darbo forma yra nuotolinė, todėl kyla iššūkių užtikrinant 

savanorių ar praktikantų pilną įsitraukimą į įstaigos kasdienes veiklas.

29

29

7

12

–

2

4

703822.76

–

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų 

dalis (proc.)

100 34.48 34% 10 Įstaigos darbuotojai kvalifikaciją tobulino neformaliai - savarankiškai 

gilinosi į viešai pateikiamą medžiagą Specialiųjų tyrimų tarnybos e. 

mokymo platformoje. Pastebėtina, kad keletas įstaigos darbuotojų 

įvairiuose mokymuose dalyvavo ne po vieną kartą, todėl bendras 

dalyvavimų mokymuose skaičius yra didesnis.

Išlaidos vieno darbuotojo 

kvalifikacijos tobulinimui (eurai)

150 74.62 50% 2164.04 Įstaigos finansinės galimybės neleido įgyvendinti itin didelės apimties 

suplanuotų mokymų, skirtų 29 asmenims vienu metu, todėl prioritetas 

buvo skirtas atskiroms darbuotojų ar nedidelių grupių kompetencijoms 

gilinti ar įstaigai tuo metu aktualesnių klausimų sprendimui - pavyzdžiui, 

įstaigos vidaus kontrolės politikos parengimo mokymams (įstaigos vidaus 

kontrolės politika turėjo būti parengta iki ataskaitinių metų pabaigos).  

93 93% Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius 

(vnt.)

125%6.255Darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam vadovaujančiam 

darbuotojui (vnt.)

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100.0

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai 

tobulinti (eurai)

Finansai

2 (darbuotojų pagal darbo sutartį pareigybės (Tarybos visuomenės 

informavimo specialisto pareigybė ir Stebėsenos ir analizės skyriaus 

vyresniojo analitiko pareigybė) buvo neužimtos, nes 2021 m. gruodžio 

mėn. paskelbtų atrankų į šias pareigybes metu atrinkti asmenys darbą 

Taryboje pradėjo 2022 m. sausio mėnesį).

Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš jų:

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių 

skaičius (vnt.)

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai), 

iš jų:

Patvirtintos vadovaujančios pareigybės: administracijos direktoriaus, 

Kultūros ir meno skyriaus vedėjo, Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėjo, 

Finansų, apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėjo. Šių pareigybių 

sąrašas, kaip ir patvirtintas pareigybių skaičius,  ataskaitiniais ir 

praėjusiais ataskaitiniais metais nesikeitė. 

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Bendravimo bei aktualios informacijos suteikimo interesantams 

mokymai Lietuvos kultūros tarybos administracijos darbuotojams

2. Antikorupcinės prevencijos mokymai Lietuvos kultūros tarybos 

administacijos darbuotojams

Neįvykdyta:

Numatyti mokymai nebuvo įvykdyti dėl įstaigos ribotų finansinių 

galimybių, darbuotojų kaitos bei pasikeitusių įstaigos veiklos 

prioritetų. Pastebėtina, kad antikorupcinės prevencijos mokymai 

perkelti į 2022 m. ir įvyks kovo mėnesį, o ataskaitiniais metais su 

svarbiausiais aspektais darbuotojai supažindinti Specialiųjų tyrimų 

tarnybos e. mokymo platformoje savarankiškai. 

I. Personalo valdymas:

1. Pasirengimas personalo valdymo funkcijų konsolidavimui 

Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre ir šių funkcijų perdavimas

Įvykdyta:

Personalo valdymo funkcijų konsolidavimas Nacionaliniame 

bendrųjų funkcijų centre ir šių funkcijų perdavimas įvykdytas 2020 

m. spalio 1 d., 2021 m. vyko nuoseklus darbas su NBFC.

Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno 

darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)

Žmogiškieji ištekliai

0.5 Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.)

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.), iš jų:

Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių 

skaičius (vnt.)

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

0.6 86%Bendrosios veiklos srities 

darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.)

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Atkreiptinas dėmesys, kad nurodytas skaidymas pagal veiklos sritis 

taikomas tik valstybės tarnautojams kaip jį reglamentuoja Valstybės 

tarnautojų pareigybių aprašymo rengimo ir vertinimo metodika, 

patvirtinta LRV nutarimu Nr. 1176 "Dėl LR valstybės tarnybos įstatymo 

įgyvendinimo", todėl nurodomas tik valstybės tarnautojų skaičius. Taip 

pat, pagal minėtą metodiką, 7 valstybės tarnautojai vykdo funkcijas 

bendrosios ir spec. veiklos srityse, tuo tarpu tik spec. veiklos srityje - 12 

valstybės tarnautojų.

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)



–

–

–

–

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų 

įmokos) (eurai)

0 –

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto 

nuomos (eurai)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už 

suteiktas paslaugas (eurai), iš jų:

I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Kultūrinės plėtros projektų ir procesų valdymo, stebėsenos ir 

analizės sistemos sukūrimo ir išbandymo pirmojo etapo vykdymas 

2021 metais

Įvykdyta:

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už 

virtualiu (nuotoliniu) būdu suteiktas paslaugas 

(eurai)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už 

parduotas prekes (eurai)

Įstaiga lėšų neuždirba, nes neteikia mokamų paslaugų.–



39098.73

55.55

–

–

–

–

383.43

–

–

17275.76

–

1

1

-

23

360

356.29

60%

Įstaigos valdomų ar naudojamų 

pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m 

išlaikymo kaina (eurai)

65592.54 Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)

Gauta parama pinigais (eurai)

Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

2303.0 15%

#VALUE!I. Nekilnojamo turto valdymas

1. Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos kultūros taryba nuosavo turto 

nevaldo ir jo nenuomoja (t. y. nekilnojamas turtas valdomas 

panaudos teise), šia tema darbų nebuvo numatyta.

Turtas

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Telemetrinės įrangos valdomoje transporto priemonėje diegimas

Įvykdyta:

Telemetrinė įranga transporto priemonėje buvo įdiegta 2020 m. 

rugsėjo mėnesį, 2021 m. buvo toliau naudojama.

Dėl žmogiškos klaidos, tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos, 

tenkančios vienam nuvažiuotam kilometrui, nebuvo suplanuotos, nors 

tokios išlaidos yra aktualios.

0%

39154.28

Metinės įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / 

ar patalpų išlaikymo išlaidos (eurai), iš jų:

Metinės įstaigos iš Turto banko išsinuomotų 

pastatų ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)

Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto 

priemonės (vnt.), iš jų:

#VALUE!

Įstaigos tarnybinės transporto priemonės naudojimas 2021 m. nebuvo 

aktualus, todėl atlikti tik privalomi priemonės priežiūros darbai, 

nepareikalavę suplanuotų išlaidų.

26.25

Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių transporto 

priemonių išlaidų dydis (eurai)

Metinės įstaigos tarnybinių transporto priemonių 

išlaikymo išlaidos (eurai)

Tarnybinių transporto priemonių 

išlaikymo išlaidos, tenkančios 

vienam nuvažiuotam kilometrui 

(eurai)

15.49 Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių transporto 

priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)

Įstaigos naudojamos vienos 

tarnybinės transporto priemonės 

išlaikymo kaina (eurai)

356.29

Įstaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės 

transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartį 

gautos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos išnuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras 

plotas (kv. m)

0

I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Kultūrinės plėtros projektų ir procesų valdymo, stebėsenos ir 

analizės sistemos sukūrimo ir išbandymo pirmojo etapo vykdymas 

2021 metais

Įvykdyta:

Įstaigos panaudos pagrindais perduotų pastatų ir / 

ar patalpų bendras plotas (kv. m)

Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar 

patalpų bendras plotas (kv. m)

Įstaigos išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras 

plotas (kv. m), iš jų:

Dėl į 2022 m. perkelto projekto įgyvendinimo galutinio termino ir dalies 

veiklų, ataskaitiniais metais buvo patirta mažiau išlaidų.

Išlaikymo kaštai kito dėl pakilusių patalpų šildymo kainų.

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų 

bendras plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais gautų pastatų ir/ ar 

patalpų bendras plotas (kv. m)



208465.14

179165.93

39098.73

39098.73

Pirmininkė
(Pasirašančio asmens pareigos) (parašas)

I. Projektų valdymas:

1. Kultūrinės plėtros projektų ir procesų valdymo, stebėsenos ir 

analizės sistemos sukūrimo ir išbandymo pirmas etapas

Vykdoma:

Investicijų projekto pirmo įgyvendinimo etapo galutinis terminas, dėl 

įstaigos darbuotojų, valdančių projektą, kaitos, buvo perkeltas į 2022 

m. kovo 31 d. 

Investicijų projekto „Kultūrinės 

plėtros projektų ir procesų valdymo, 

stebėsenos ir analizės sistemos 

sukūrimas ir išbandymas“ 

įgyvendinimo pažanga, procentai

100 85.95 86% Investicijų projekto „Kultūrinės plėtros projektų ir 

procesų valdymo, stebėsenos ir analizės sistemos 

sukūrimas ir išbandymas“  bendra vertė (eurai)

Projekto įgyvendinimo procentas yra mažesnis, kadangi projekto I etapo 

įvykdymo galutinis terminas pratęstas iki 2022 m. kovo 31 d. (buvo 

planuota pabaigti 2021 m. IV ketv.), kartu perkelta ir dalis lėšų, reikalingų 

projektui įgyvendinti.Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą „Kultūrinės plėtros projektų ir procesų 

valdymo, stebėsenos ir analizės sistemos sukūrimas 

ir išbandymas“  (eurai)

Asta Pakarklytė
(Vardas Pavardė)

100 100.00 100% Investicijų projekto „Kultūrinės plėtros projektų ir 

procesų valdymo, stebėsenos ir analizės sistemos 

sukūrimas ir išbandymas“  bendra vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą „Kultūrinės plėtros projektų ir procesų 

valdymo, stebėsenos ir analizės sistemos sukūrimas 

ir išbandymas“ (eurai)

Investicijų projekto „Kultūrinės 

plėtros projektų ir procesų valdymo, 

stebėsenos ir analizės sistemos 

sukūrimas ir išbandymas“ 

įgyvendinimo pažanga ataskaitinais 

metais, procentai

Investicijų projektai


