
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)

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama reikšmė

Sąsaja su planavimo dokumentais,

kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

1. Atrinkti naujas Regionines kultūros tarybas                                Apskričių skaičius, vienetai 10.0

2. Įteisinti Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų 

valdymo informacinę sistemą (LKT IS)

Suderinti LKT IS nuostatai ir duomenų saugos 

nuostatai, procentai
100.0

3. Įgyvendinti strateginio finansavimo programas

Įgyvendintų strateginių organizacijų, meno 

kūrėjų asociacijų, tarptautinių ir mėgėjų meno 

renginių programų skaičius, vienetai

64.0

4. Įgyvendinti kultūros tyrimus ir analizes Įvykdytas tyrimų ir analizių skaičius, vienetai 24.0

5. Organizuoti ir įgyvendinti kultūros ir meno projektų ir stipendijų finansavimo 

konkursus

Organizuotų kultūros ir meno projektų ir 

stipendijų finansavimo konkursų skaičius, 

vienetai

115.0

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

Veiklos planu prisidedama siekiant šių

kultūros ministro valdymo sričių 2022–2024 metų

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:

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

Metinė veikla įgyvendina šiuos ilgos ir vidutinės trukmės 

planavimo dokumentus: Valstybės pažangos strategiją 

„Lietuva 2030“; XVIII Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programą ir jos įgyvendinimo planą; Lietuvos diasporos 

politikos strategines gaires „Globali Lietuva“ 2022‒2030 

m.; Lietuvos kultūros politikos kaitos gaires; Lietuvos 

kultūros politikos strategiją; Kultūros ministro valdymo 

srities veiklos 2022-2024 m. prioritetus: 2. Kultūros 

paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas.

LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

23878,0  tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui – 786,0  tūkst. eurų; turtui – 0 tūkst. eurų.

KM 2022–2024 m. SVP strateginis tikslas: KULTŪROS IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

08-002 funkcijų vykdymo programa „Lietuvos kultūros taryba“ 

08-002-11 Programos tikslas: Užtikrinti nacionalinio profesionalaus meno įvairovę, kultūros infrastruktūros 

modernizavimą (tęstiniai projektai) ir kultūros ir meno projektų finansavimą:

08-002-11-03 Uždavinys: Užtikrinti meno sričių raidą ir sklaidą; 

08-002-11-04 Uždavinys: Užtikrinti kultūros programų įgyvendinimą; 

08-002-11-05 Uždavinys: Užtikrinti kokybišką ekspertinį projektų vertinimą, kultūros tyrimų vykdymą ir Lietuvos kultūros 

tarybos veiklą.

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



Kultūros ir meno projektų finansavimo poreikio 

tenkinimas (finansuotiems kultūros ir meno 

projektams skirtos ir prašomos lėšų sumos 

santykis),  procentai (atitinka KM 2022-2024 m. 

strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų E-08-

002-11-01 „Kultūros ir meno projektų finansavimo 

poreikio tenkinimas (finansuotiems kultūros ir 

meno projektams skirtos ir prašomos lėšų sumos 

santykis) (procentai)“)

62.00 Rūta Kriaučiūnaitė-Mincė, Kultūros ir meno skyriaus vedėja

Sukurtų naujų profesionaliųjų vizualiųjų menų 

produktų skaičius, vienetai (atitinka KM 2022-

2024 m. strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijų  P-08-002-11-03-01-01 „Sukurtų naujų 

profesionaliųjų vizualiųjų menų produktų skaičius 

(vienetai)“)

1310.0

Sukurtų naujų profesionalaus scenos meno 

kūrinių skaičius, vienetai (atitinka KM 2022-2024 

m. strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų P-

08-002-11-03-01-02 „Sukurtų naujų 

profesionalaus scenos meno kūrinių skaičius 

(vienetai)“)

125.0

Sukurtų naujų profesionalios muzikos produktų 

skaičius, vienetai (atitinka KM 2022-2024 m. 

strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų P-08-

002-11-03-01-03 „Sukurtų naujų profesionalios 

muzikos produktų skaičius (vienetai)“)

270.0

Išleistų lietuvių kalba knygų pavadinimų skaičius, 

vienetai (atitinka KM 2022-2024 m. strateginio 

veiklos plano vertinimo kriterijų P-08-002-11-03-

01-04  „Išleistų lietuvių kalba knygų pavadinimų 

skaičius (vienetai)“)

140.0

Profesionaliojo meno projektų dalyvių skaičius, 

tūkst. žmonių (atitinka KM 2022-2024 m. 

strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų R-08-

002-11-03-01 „Profesionaliojo meno projektų 

dalyvių skaičius (tūkst. žmonių)“)

85.0

Profesionaliojo meno projektų veiklose 

dalyvavusių jaunųjų menininkų (asmenų nuo 14 

iki 35 m.) skaičius, tūkst. žmonių (atitinka KM 

2022-2024 m. strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijų R-08-002-11-03-02 „Profesionaliojo meno 

projektų veiklose dalyvavusių jaunųjų menininkų 

(asmenų nuo 14 iki 35 m.) skaičius (tūkst. 

žmonių)“) 

11.0

Profesionaliojo meno renginių lankytojų skaičius, 

tūkst. žmonių (atitinka KM 2022-2024 m. 

strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų R-08-

002-11-04-01  „Profesionaliojo meno renginių 

lankytojų skaičius (tūkst. žmonių)“)

2762.0

Bendruomeninio meno renginių lankytojų 

skaičius, tūkst. žmonių (atitinka KM 2022-2024 m. 

strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų R-08-

002-11-04-02 „Bendruomeninio meno renginių 

lankytojų skaičius (tūkst. žmonių)“)

232.0

Kultūros ir meno renginių edukacijos veiklose 

dalyvavusių asmenų skaičius, tūkst. žmonių 

(atitinka KM 2022-2024 m. strateginio veiklos 

plano vertinimo kriterijų R-08-002-11-04-03  

„Kultūros ir meno renginių edukacijos veiklose 

dalyvavusių asmenų skaičius (tūkst. žmonių)“)

62.0

II. Užtikrinti kultūros programų įgyvendinimą 

Suorganizuoti 39 programų konkursus, kuriais siekiama finansuoti kultūros raidą ir sklaidą 

skatinančių iniciatyvų įgyvendinimą:

1. Sudaryti sąlygas gyventojų meninei raiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti mėgėjų 

meno renginius, užtikrinančius dainų ir šokių švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius 

etnografinių regionų ir kitų savitų Lietuvos vietovių kultūrinį tapatumą, didinančius 

kultūros prieinamumą ir tradicijų puoselėjimą, skatinančius gyventojų dalyvavimą įvairių 

sričių mėgėjų meninėje veikloje, gerinančius sociokultūrinę aplinką Lietuvos regionuose; 

2. Skatinti jaunimo po mokyklos baigimo aktyvaus dalyvavimo kultūroje įpročius. Skatinti 

vaikų ir jaunimo kultūrą bei prisidėti prie kokybiško švietimo ugdant kultūrines ir 

kūrybiškumo kompetencijas; 

3. Sudaryti sąlygas dalyvauti daugiašaliuose Europos Sąjungos programų „Kūrybiška 

Europa 2014–2020“ ir „Kūrybiška Europa 2021-2027“ „Kultūra“, „Media“ ir „Kūrybinių 

inovacijų laboratorija“ paprogramių projektuose ar platformose; 

4. Įgyvendinti iniciatyvas, skatinančias kultūros ir meno prieinamumą visuomenės 

grupėms, patiriančioms socialinę ir kultūrinę atskirtį, siekiant teigiamo meno poveikio 

žmogaus asmeninei gerovei ir sveikatai; 

5. Įgyvendinti iniciatyvas, skatinančias teisėtą autorių bei gretutinių teisių objektų 

panaudojimą; 

6. Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) 

(toliau - Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant 

Atminties institucijų rinkinius bei pristatant juos Lietuvoje ir užsienyje, ir užtikrinant 

Atminties institucijose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių išlikimą, apsaugą ir sklaidą; 

8. Įgyvendinti atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius, pilietinio, 

lituanistinio ugdymo projektus; 

9. Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą; 

10. Įgyvendinti veiklas ir projektus, stiprinančius tautinę savimonę, užtikrinančius etninės 

kultūros ir tautodailės tradicijų, nematerialaus kultūros paveldo tęstinumą ir puoselėjimą, 

didinančius etninės kultūros sklaidą; 

11. Užtikrinti tvarų finansavimą Lietuvoje rengiamų tarptautinių meno renginių, kurių 

tikslas – Lietuvos visuomenei pristatyti, skleisti ir populiarinti aukščiausio meninio ir 

profesinio lygio Lietuvos ir užsienio šalių meną, užtikrinti jo tęstinumą, skatinti kultūros ir 

meno raidą Lietuvoje; 

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

architektūros bienalėse; 

13. Įgyvendinti kultūros ir kūrybinių industrijų skatinimo iniciatyvas; 

14. Organizuoti Lietuvoje rengiamus tarptautinius muzikos atlikimo meno konkursus; 

15. Didinti aktualios originaliosios ir verstinės humanitarinės (kultūrologinės, filosofinės, 

politologinės ir nepatenkančios į konkrečias kultūros ar meno sritis) literatūros 

prieinamumą Lietuvoje visoms gyventojų grupėms ir skatinti originaliosios lietuvių 

humanitarinės literatūros sklaidą užsienyje; 

16. Užtikrinti nuoseklų nevyriausybinio ir privataus sektoriaus kultūros darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimą, siekiant didinti kultūros paslaugų ir produktų kokybę bei 

prieinamumą visuomenei; 

17. Stiprinti efektyviai veikiančių kultūros organizacijų, prisidedančių prie bendros šalies 

kultūros ar meno raidos formavimo, Lietuvos kultūros tarybos strateginių krypčių, 

atitinkančių Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginius tikslus, įgyvendinimo, 

veiklą; 

18. Skatinti ir įgalinti įvairiai galimų apibrėžti (vietos, socialinės ar ekonominės padėties, 

interesų ar kt. aspektais) bendruomenių, meno mėgėjų dalyvavimą kūrybinėse veiklose, 

sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti pristatant šioms 

bendruomenėms skirtas iniciatyvas (festivalius, kūrybines dirbtuves, šventes, edukacines 

programas ir kt.); 

19. Skirti individualias ir edukacines stipendijas kultūros ir meno kūrėjams.

Rūta Kriaučiūnaitė-Mincė, Kultūros ir meno skyriaus vedėja

Rūta Kriaučiūnaitė-Mincė, Kultūros ir meno skyriaus vedėja

I. Užtikrinti įvairių meno sričių raidą ir sklaidą

Suorganizuoti 20 kultūros ir meno sričių konkursų



Įgyvendintų sričių ir programų projektų, kurių 

įgyvendinimas dėl Covid-19 buvo perkeltas į 2022 

m., skaičius, vienetai (atitinka KM 2022-2024 m. 

strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų R-08-

002-11-04-03  „Įgyvendintų sričių ir programų 

projektų, kurių įgyvendinimas dėl Covid-19 buvo 

perkeltas į 2022 m., skaičius (vienetai)“)

113.0

Įgyvendintų tęstinių mėgėjų meno renginių 

skaičius (pvz., paroda, spektaklis, koncertas ir 

pan.), vienetai (atitinka KM 2022-2024 m. 

strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų P-08-

002-11-04-01-01 „Įgyvendintų tęstinių mėgėjų 

meno renginių skaičius (pvz., paroda, spektaklis, 

koncertas ir pan.) (vienetai)“)

155.0

Įgyvendintų edukacinių veiklų skaičius, vienetai 

(atitinka KM 2022-2024 m. strateginio veiklos 

plano vertinimo kriterijų P-08-002-11-04-02-01 

„Įgyvendintų edukacinių veiklų skaičius (vienetai)“)

275.0

Įgyvendintų metinių meno žmogaus gerovei 

programų skaičius, vienetai (atitinka KM 2022-

2024 m. strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijų P-08-002-11-04-03-01 „Įgyvendintų 

metinių meno žmogaus gerovei programų skaičius 

(vienetai)“)

7.0

Atminties institucijų, įsigijusių kilnojamųjų 

kultūros vertybių, sukurtų iki 1990 metų, 

skaičius, vienetai (atitinka KM 2021-2023 m. 

strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų P-08-

002-11-04-05-01 „Atminties institucijų, įsigijusių 

kilnojamųjų kultūros vertybių, sukurtų iki 1990 

metų, skaičius (vienetai)“)

35.0

Atminties institucijų, įsigijusių Lietuvos arba 

lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus 

meno ar dizaino darbų, sukurtų po 1990 metų, 

skaičius, vienetai (atitinka KM 2022-2024 m. 

strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų P-08-

002-11-04-05-02 „Atminties institucijų, įsigijusių 

Lietuvos arba lietuvių kilmės menininkų 

šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, 

sukurtų po 1990 metų, skaičius (vienetai)“)

15.0

Atminties institucijų, prisidėjusių prie 

restauruotų ir prevenciškai konservuotų 

kilnojamųjų kultūros vertybių, skaičius, vienetai 

(atitinka KM 2022-2024 m. strateginio veiklos 

plano vertinimo kriterijų R-08-002-11-04-05-03 

„Atminties institucijų, prisidėjusių prie 

restauruotų ir prevenciškai konservuotų

kilnojamųjų kultūros vertybių, skaičius (vienetai)“)

40.0

Atnaujintų ir (ar) įrengtų muziejų ekspozicijų, 

pritaikant jas įvairioms visuomenės socialinėms 

grupėms, diegiant inovatyvius kūrybinius 

sprendimus, kūrybingumą ugdančias programas 

ir metodus, skaičius, vienetai (atitinka KM 2022-

2024 m. strateginio veiklos plano vertinimo 

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)“)

40.0

II. Užtikrinti kultūros programų įgyvendinimą 

Suorganizuoti 39 programų konkursus, kuriais siekiama finansuoti kultūros raidą ir sklaidą 

skatinančių iniciatyvų įgyvendinimą:

1. Sudaryti sąlygas gyventojų meninei raiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti mėgėjų 

meno renginius, užtikrinančius dainų ir šokių švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius 

etnografinių regionų ir kitų savitų Lietuvos vietovių kultūrinį tapatumą, didinančius 

kultūros prieinamumą ir tradicijų puoselėjimą, skatinančius gyventojų dalyvavimą įvairių 

sričių mėgėjų meninėje veikloje, gerinančius sociokultūrinę aplinką Lietuvos regionuose; 

2. Skatinti jaunimo po mokyklos baigimo aktyvaus dalyvavimo kultūroje įpročius. Skatinti 

vaikų ir jaunimo kultūrą bei prisidėti prie kokybiško švietimo ugdant kultūrines ir 

kūrybiškumo kompetencijas; 

3. Sudaryti sąlygas dalyvauti daugiašaliuose Europos Sąjungos programų „Kūrybiška 

Europa 2014–2020“ ir „Kūrybiška Europa 2021-2027“ „Kultūra“, „Media“ ir „Kūrybinių 

inovacijų laboratorija“ paprogramių projektuose ar platformose; 

4. Įgyvendinti iniciatyvas, skatinančias kultūros ir meno prieinamumą visuomenės 

grupėms, patiriančioms socialinę ir kultūrinę atskirtį, siekiant teigiamo meno poveikio 

žmogaus asmeninei gerovei ir sveikatai; 

5. Įgyvendinti iniciatyvas, skatinančias teisėtą autorių bei gretutinių teisių objektų 

panaudojimą; 

6. Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) 

(toliau - Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant 

Atminties institucijų rinkinius bei pristatant juos Lietuvoje ir užsienyje, ir užtikrinant 

Atminties institucijose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių išlikimą, apsaugą ir sklaidą; 

8. Įgyvendinti atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius, pilietinio, 

lituanistinio ugdymo projektus; 

9. Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą; 

10. Įgyvendinti veiklas ir projektus, stiprinančius tautinę savimonę, užtikrinančius etninės 

kultūros ir tautodailės tradicijų, nematerialaus kultūros paveldo tęstinumą ir puoselėjimą, 

didinančius etninės kultūros sklaidą; 

11. Užtikrinti tvarų finansavimą Lietuvoje rengiamų tarptautinių meno renginių, kurių 

tikslas – Lietuvos visuomenei pristatyti, skleisti ir populiarinti aukščiausio meninio ir 

profesinio lygio Lietuvos ir užsienio šalių meną, užtikrinti jo tęstinumą, skatinti kultūros ir 

meno raidą Lietuvoje; 

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

architektūros bienalėse; 

13. Įgyvendinti kultūros ir kūrybinių industrijų skatinimo iniciatyvas; 

14. Organizuoti Lietuvoje rengiamus tarptautinius muzikos atlikimo meno konkursus; 

15. Didinti aktualios originaliosios ir verstinės humanitarinės (kultūrologinės, filosofinės, 

politologinės ir nepatenkančios į konkrečias kultūros ar meno sritis) literatūros 

prieinamumą Lietuvoje visoms gyventojų grupėms ir skatinti originaliosios lietuvių 

humanitarinės literatūros sklaidą užsienyje; 

16. Užtikrinti nuoseklų nevyriausybinio ir privataus sektoriaus kultūros darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimą, siekiant didinti kultūros paslaugų ir produktų kokybę bei 

prieinamumą visuomenei; 

17. Stiprinti efektyviai veikiančių kultūros organizacijų, prisidedančių prie bendros šalies 

kultūros ar meno raidos formavimo, Lietuvos kultūros tarybos strateginių krypčių, 

atitinkančių Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginius tikslus, įgyvendinimo, 

veiklą; 

18. Skatinti ir įgalinti įvairiai galimų apibrėžti (vietos, socialinės ar ekonominės padėties, 

interesų ar kt. aspektais) bendruomenių, meno mėgėjų dalyvavimą kūrybinėse veiklose, 

sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti pristatant šioms 

bendruomenėms skirtas iniciatyvas (festivalius, kūrybines dirbtuves, šventes, edukacines 

programas ir kt.); 

19. Skirti individualias ir edukacines stipendijas kultūros ir meno kūrėjams.

Rūta Kriaučiūnaitė-Mincė, Kultūros ir meno skyriaus vedėja



Bendrose užsienio lietuvių su Lietuva 

įgyvendinamose kultūros iniciatyvose 

dalyvavusių žmonių skaičius, žmonės (atitinka KM 

2022-2024 m. strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijų R-08-002-11-04-06-01 „Bendrose užsienio 

lietuvių su Lietuva įgyvendinamose kultūros 

iniciatyvose dalyvavusių žmonių skaičius 

(žmonės)“)

1000.0

Sugrąžintų užsienyje esančių Lietuvos kultūros 

vertybių skaičius, vienetai (atitinka KM 2022-

2024 m. strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijų P-08-002-11-04-06-02 „Sugrąžintų 

užsienyje esančių Lietuvos kultūros vertybių 

skaičius (vienetai)“)

150.0

Skaitmeninto kultūros paveldo pagrindu sukurtų 

elektroninių produktų ir paslaugų skaičius, 

vienetai (atitinka KM 2022-2024 m. strateginio 

veiklos plano vertinimo kriterijų P-08-002-11-04-

07-01 „Skaitmeninto kultūros paveldo pagrindu 

sukurtų elektroninių produktų ir paslaugų skaičius 

(vienetai)“)

220.0

Kultūros paveldo vietų (pvz., dvarai, piliakalniai 

ir kt.), kuriose buvo įgyvendintos kultūros 

paveldo projekto veiklos, skaičius, vienetai  

(atitinka KM 2022-2024 m. strateginio veiklos 

plano vertinimo 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)“)

10.0

Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros 

paveldo projektų etninės kultūros meno renginių 

lankytojų skaičius, tūkst. žmonių (atitinka KM 

2022-2024 m. strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijų R-08-002-11-04-08-01  „Etninės kultūros 

ir nematerialaus kultūros paveldo projektų 

etninės kultūros meno renginių lankytojų skaičius 

(tūkst. žmonių)“)

40.0

Lietuvos paviljono pristatymas Venecijos 

bienalėje, vienetai (atitinka KM 2022-2024 m. 

strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų P-08-

002-11-04-10-01 „Lietuvos paviljono pristatymas 

Venecijos bienalėje (vienetai) “)

1.0

Kultūros startuolių veikloje koprodukciją 

įgyvendinančių organizacijų skaičius, vienetai 

(atitinka KM 2022-2024 m. strateginio veiklos 

plano vertinimo kriterijų P-08-002-11-04-11-01 

„Kultūros startuolių veikloje koprodukciją 

įgyvendinančių organizacijų skaičius (vienetai)“)

25.0

Tarptautiniuose kultūros ir kūrybinių industrijų 

renginiuose sudarytų naujų ir (ar) pratęstų 

turimų kontaktų dėl produktų pardavimo 

skaičius, vienetai (atitinka KM 2022-2024 m. 

strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų P-08-

002-11-04-11-02  „Tarptautiniuose kultūros ir 

kūrybinių industrijų renginiuose sudarytų naujų ir 

(ar) pratęstų turimų kontaktų dėl produktų 

pardavimo skaičius (vienetai)“)

1600.0

Lietuvoje surengtas tarptautinis muzikos atlikimo 

meno konkursas, vienetai (atitinka KM 2022-2024 

m. strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų P-

08-002-11-04-12-01 „Lietuvoje surengtas 

tarptautinis muzikos atlikimo meno konkursas 

(vienetai)“)

1.0

II. Užtikrinti kultūros programų įgyvendinimą 

Suorganizuoti 39 programų konkursus, kuriais siekiama finansuoti kultūros raidą ir sklaidą 

skatinančių iniciatyvų įgyvendinimą:

1. Sudaryti sąlygas gyventojų meninei raiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti mėgėjų 

meno renginius, užtikrinančius dainų ir šokių švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius 

etnografinių regionų ir kitų savitų Lietuvos vietovių kultūrinį tapatumą, didinančius 

kultūros prieinamumą ir tradicijų puoselėjimą, skatinančius gyventojų dalyvavimą įvairių 

sričių mėgėjų meninėje veikloje, gerinančius sociokultūrinę aplinką Lietuvos regionuose; 

2. Skatinti jaunimo po mokyklos baigimo aktyvaus dalyvavimo kultūroje įpročius. Skatinti 

vaikų ir jaunimo kultūrą bei prisidėti prie kokybiško švietimo ugdant kultūrines ir 

kūrybiškumo kompetencijas; 

3. Sudaryti sąlygas dalyvauti daugiašaliuose Europos Sąjungos programų „Kūrybiška 

Europa 2014–2020“ ir „Kūrybiška Europa 2021-2027“ „Kultūra“, „Media“ ir „Kūrybinių 

inovacijų laboratorija“ paprogramių projektuose ar platformose; 

4. Įgyvendinti iniciatyvas, skatinančias kultūros ir meno prieinamumą visuomenės 

grupėms, patiriančioms socialinę ir kultūrinę atskirtį, siekiant teigiamo meno poveikio 

žmogaus asmeninei gerovei ir sveikatai; 

5. Įgyvendinti iniciatyvas, skatinančias teisėtą autorių bei gretutinių teisių objektų 

panaudojimą; 

6. Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) 

(toliau - Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant 

Atminties institucijų rinkinius bei pristatant juos Lietuvoje ir užsienyje, ir užtikrinant 

Atminties institucijose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių išlikimą, apsaugą ir sklaidą; 

8. Įgyvendinti atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius, pilietinio, 

lituanistinio ugdymo projektus; 

9. Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą; 

10. Įgyvendinti veiklas ir projektus, stiprinančius tautinę savimonę, užtikrinančius etninės 

kultūros ir tautodailės tradicijų, nematerialaus kultūros paveldo tęstinumą ir puoselėjimą, 

didinančius etninės kultūros sklaidą; 

11. Užtikrinti tvarų finansavimą Lietuvoje rengiamų tarptautinių meno renginių, kurių 

tikslas – Lietuvos visuomenei pristatyti, skleisti ir populiarinti aukščiausio meninio ir 

profesinio lygio Lietuvos ir užsienio šalių meną, užtikrinti jo tęstinumą, skatinti kultūros ir 

meno raidą Lietuvoje; 

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

architektūros bienalėse; 

13. Įgyvendinti kultūros ir kūrybinių industrijų skatinimo iniciatyvas; 

14. Organizuoti Lietuvoje rengiamus tarptautinius muzikos atlikimo meno konkursus; 

15. Didinti aktualios originaliosios ir verstinės humanitarinės (kultūrologinės, filosofinės, 

politologinės ir nepatenkančios į konkrečias kultūros ar meno sritis) literatūros 

prieinamumą Lietuvoje visoms gyventojų grupėms ir skatinti originaliosios lietuvių 

humanitarinės literatūros sklaidą užsienyje; 

16. Užtikrinti nuoseklų nevyriausybinio ir privataus sektoriaus kultūros darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimą, siekiant didinti kultūros paslaugų ir produktų kokybę bei 

prieinamumą visuomenei; 

17. Stiprinti efektyviai veikiančių kultūros organizacijų, prisidedančių prie bendros šalies 

kultūros ar meno raidos formavimo, Lietuvos kultūros tarybos strateginių krypčių, 

atitinkančių Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginius tikslus, įgyvendinimo, 

veiklą; 

18. Skatinti ir įgalinti įvairiai galimų apibrėžti (vietos, socialinės ar ekonominės padėties, 

interesų ar kt. aspektais) bendruomenių, meno mėgėjų dalyvavimą kūrybinėse veiklose, 

sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti pristatant šioms 

bendruomenėms skirtas iniciatyvas (festivalius, kūrybines dirbtuves, šventes, edukacines 

programas ir kt.); 

19. Skirti individualias ir edukacines stipendijas kultūros ir meno kūrėjams.

Rūta Kriaučiūnaitė-Mincė, Kultūros ir meno skyriaus vedėja



Išleistų skirtingų humanitarinės literatūros 

leidinių lietuvių kalba skaičius, vienetai (atitinka 

KM 2022-2024 m. strateginio veiklos plano 

vertinimo kriterijų P-08-002-11-04-13-01 „Išleistų 

skirtingų humanitarinės literatūros leidinių 

lietuvių kalba skaičius (vienetai)“)

15.0

Nevyriausybinio ir privataus sektoriaus kultūros 

darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją pagal 

Kvalifikacijos kėlimo programą, skaičius, žmonės 

(atitinka KM 2022-2024 m. strateginio veiklos 

plano vertinimo kriterijų P-08-002-11-04-14-01 

„Nevyriausybinio ir privataus sektoriaus kultūros 

darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją pagal 

Kvalifikacijos kėlimo programą, skaičius (žmonės)“)

750.0

Kūrybinių bendruomenių iniciatyvų projektų 

bendruomeninio meno dalyvių skaičius, žmonės 

(atitinka KM 2022-2024 m. strateginio veiklos 

plano vertinimo kriterijų R-08-002-11-04-16-01 

„Kūrybinių bendruomenių iniciatyvų projektų 

bendruomeninio meno dalyvių skaičius (žmonės)“)

2000.0

Įgyvendintų mažųjų Lietuvos kultūros sostinių 

programų skaičius, vienetai (atitinka KM 2022-

2024 m. strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijų P-08-002-11-04-16-02 „Įgyvendintų 

mažųjų Lietuvos kultūros sostinių programų 

skaičius (vienetai)“)

10.0

Programose „Kūrybiška Europa 2014–2020“ ir 

„Kūrybiška Europa 2021–2027“

finansuotų projektų skaičius, vienetai (atitinka 

KM 2022-2024 m. strateginio veiklos plano 

vertinimo kriterijų P-08-002-11-04-19-01 

„Programose „Kūrybiška Europa 2014–2020“ ir 

„Kūrybiška Europa 2021–2027“ finansuotų 

projektų skaičius (vienetai)“)

40.0

Kultūros ir (ar) meno kūrėjų, gavusių valstybės 

stipendiją, skaičius, žmonės (atitinka KM 2022-

2024 m. strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijų P-08-002-11-04-18-01 „Kultūros ir (ar) 

meno kūrėjų, gavusių valstybės stipendiją, skaičius 

(žmonės) “)

850.0

Savivaldybių kofinansavimas, skirtas Tolygios 

kultūrinės raidos projektams,

procentai (atitinka KM 2022-2024 m. strateginio 

veiklos plano vertinimo kriterijų R-08-002-11-04-

17-01 „Savivaldybių kofinansavimas, skirtas 

Tolygios kultūrinės raidos projektams

(procentai)“)

42.0

Lankytojų Tolygios kultūrinės raidos projektų 

profesionaliojo meno renginiuose

skaičius, tūkst. žmonių (atitinka KM 2022-2024 m. 

strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų R-08-

002-11-04-17-02 „Lankytojų Tolygios kultūrinės 

raidos projektų profesionaliojo meno renginiuose 

skaičius (tūkst. žmonių)“)

350.0

Vaikų ir jaunimo, apsilankiusių Tolygios 

kultūrinės raidos projektų kultūros

edukacijos veiklose, skaičius (tūkst. žmonių) 

(atitinka KM 2022-2024 m. strateginio veiklos 

plano vertinimo kriterijų R-08-002-11-04-17-03 

„Vaikų ir jaunimo, apsilankiusių Tolygios 

kultūrinės raidos projektų kultūros edukacijos 

veiklose, skaičius (tūkst. žmonių)“)

50.0

II. Užtikrinti kultūros programų įgyvendinimą 

Suorganizuoti 39 programų konkursus, kuriais siekiama finansuoti kultūros raidą ir sklaidą 

skatinančių iniciatyvų įgyvendinimą:

1. Sudaryti sąlygas gyventojų meninei raiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti mėgėjų 

meno renginius, užtikrinančius dainų ir šokių švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius 

etnografinių regionų ir kitų savitų Lietuvos vietovių kultūrinį tapatumą, didinančius 

kultūros prieinamumą ir tradicijų puoselėjimą, skatinančius gyventojų dalyvavimą įvairių 

sričių mėgėjų meninėje veikloje, gerinančius sociokultūrinę aplinką Lietuvos regionuose; 

2. Skatinti jaunimo po mokyklos baigimo aktyvaus dalyvavimo kultūroje įpročius. Skatinti 

vaikų ir jaunimo kultūrą bei prisidėti prie kokybiško švietimo ugdant kultūrines ir 

kūrybiškumo kompetencijas; 

3. Sudaryti sąlygas dalyvauti daugiašaliuose Europos Sąjungos programų „Kūrybiška 

Europa 2014–2020“ ir „Kūrybiška Europa 2021-2027“ „Kultūra“, „Media“ ir „Kūrybinių 

inovacijų laboratorija“ paprogramių projektuose ar platformose; 

4. Įgyvendinti iniciatyvas, skatinančias kultūros ir meno prieinamumą visuomenės 

grupėms, patiriančioms socialinę ir kultūrinę atskirtį, siekiant teigiamo meno poveikio 

žmogaus asmeninei gerovei ir sveikatai; 

5. Įgyvendinti iniciatyvas, skatinančias teisėtą autorių bei gretutinių teisių objektų 

panaudojimą; 

6. Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) 

(toliau - Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant 

Atminties institucijų rinkinius bei pristatant juos Lietuvoje ir užsienyje, ir užtikrinant 

Atminties institucijose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių išlikimą, apsaugą ir sklaidą; 

8. Įgyvendinti atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius, pilietinio, 

lituanistinio ugdymo projektus; 

9. Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą; 

10. Įgyvendinti veiklas ir projektus, stiprinančius tautinę savimonę, užtikrinančius etninės 

kultūros ir tautodailės tradicijų, nematerialaus kultūros paveldo tęstinumą ir puoselėjimą, 

didinančius etninės kultūros sklaidą; 

11. Užtikrinti tvarų finansavimą Lietuvoje rengiamų tarptautinių meno renginių, kurių 

tikslas – Lietuvos visuomenei pristatyti, skleisti ir populiarinti aukščiausio meninio ir 

profesinio lygio Lietuvos ir užsienio šalių meną, užtikrinti jo tęstinumą, skatinti kultūros ir 

meno raidą Lietuvoje; 

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

architektūros bienalėse; 

13. Įgyvendinti kultūros ir kūrybinių industrijų skatinimo iniciatyvas; 

14. Organizuoti Lietuvoje rengiamus tarptautinius muzikos atlikimo meno konkursus; 

15. Didinti aktualios originaliosios ir verstinės humanitarinės (kultūrologinės, filosofinės, 

politologinės ir nepatenkančios į konkrečias kultūros ar meno sritis) literatūros 

prieinamumą Lietuvoje visoms gyventojų grupėms ir skatinti originaliosios lietuvių 

humanitarinės literatūros sklaidą užsienyje; 

16. Užtikrinti nuoseklų nevyriausybinio ir privataus sektoriaus kultūros darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimą, siekiant didinti kultūros paslaugų ir produktų kokybę bei 

prieinamumą visuomenei; 

17. Stiprinti efektyviai veikiančių kultūros organizacijų, prisidedančių prie bendros šalies 

kultūros ar meno raidos formavimo, Lietuvos kultūros tarybos strateginių krypčių, 

atitinkančių Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginius tikslus, įgyvendinimo, 

veiklą; 

18. Skatinti ir įgalinti įvairiai galimų apibrėžti (vietos, socialinės ar ekonominės padėties, 

interesų ar kt. aspektais) bendruomenių, meno mėgėjų dalyvavimą kūrybinėse veiklose, 

sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti pristatant šioms 

bendruomenėms skirtas iniciatyvas (festivalius, kūrybines dirbtuves, šventes, edukacines 

programas ir kt.); 

19. Skirti individualias ir edukacines stipendijas kultūros ir meno kūrėjams.

Rūta Kriaučiūnaitė-Mincė, Kultūros ir meno skyriaus vedėja

III. Užtikrinti tolygios kultūrinės raidos modelio įgyvendinimą

Suorganizuoti 56 programos „Tolygi kultūrinė raida“ konkursus

Rūta Kriaučiūnaitė-Mincė, Kultūros ir meno skyriaus vedėja



Koprodukciją įgyvendinančių organizacijų 

skaičius, vienetai (atitinka KM  2022-2024 m. 

strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų R-08-

002-11-04-17-04 „Koprodukciją įgyvendinančių 

organizacijų skaičius (vienetai)“)

150.0

Netradicinėse vietose (atvirose erdvėse, kultūros 

paveldo objektuose, švietimo

įstaigose ir kt. vietovėse) įgyvendintų kultūros ir 

meno projektų skaičius, vienetai (atitinka KM 

2022-2024 m. strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijų P-08-002-11-04-17-05  „Netradicinėse 

vietose (atvirose erdvėse, kultūros paveldo 

objektuose, švietimo įstaigose ir kt. vietovėse) 

įgyvendintų kultūros ir meno projektų skaičius 

(vienetai)“)

750.0

Įgyvendintų strateginių asociacijų ir (ar) skėtinių 

organizacijų metinių programų skaičius, vienetai 

(atitinka KM 2022-2024 m. strateginio veiklos 

plano vertinimo kriterijų P-08-002-11-04-15-02 

„Įgyvendintų strateginių asociacijų ir (ar) skėtinių 

organizacijų metinių programų skaičius (vienetai)“)

4.0

Įgyvendintų kultūros ir (ar) meno produktus ir 

(ar) paslaugas kuriančių ir (ar) teikiančių 

nevyriausybinių organizacijų metinių programų 

skaičius, vienetai (atitinka KM 2022-2024 m. 

strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų P-08-

002-11-04-15-01 „Įgyvendintų kultūros ir (ar) 

meno produktus ir (ar) paslaugas kuriančių ir (ar) 

teikiančių nevyriausybinių organizacijų metinių 

programų skaičius (vienetai)“)

22.0

Surengtų tarptautinių kultūros srities renginių 

skaičius, vienetai (atitinka KM 2022-2024 m. 

strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų P-08-

002-11-04-09-01 „Surengtų tarptautinių kultūros 

srities renginių skaičius (vienetai)“)

19.0

Įgyvendintų meno kūrėjų organizacijų metinių 

programų skaičius, vienetai (atitinka KM 2022-

2024 m. strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijų P-08-002-11-04-04-01 „Įgyvendintų meno 

kūrėjų organizacijų metinių programų skaičius 

(vienetai)“)

18.0

Atliktų kultūros srities tyrimų skaičius, vienetai 

(atitinka KM 2022-2024 m.  strateginio veiklos 

plano vertinimo kriterijų P-08-002-11-05-02-01 

„Atliktų kultūros srities tyrimų skaičius (vienetai)“)

6.0 Kristina Mažeikaitė, Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja

Ekspertų, esančių duomenų bazėje ir galinčių 

vertinti paraiškas, skaičius, asmenys (atitinka KM 

2022-2024 m.  strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijų P-08-002-11-05-01-01 „Ekspertų, esančių 

duomenų bazėje ir galinčių vertinti paraiškas, 

skaičius (asmenys)“)

200.0 Agnė Silickaitė, Vyr. patarėja

Apie lyčių lygybės iniciatyvas Informuotų 

ekspertų dalis, procentai 

100.0 Agnė Silickaitė, Vyr. patarėja

Lietuvos kultūros tarybos forumų skaičius, 

vienetai

1.0 Goda Dapšytė, Viešųjų ryšių koordinatorė

Finansuojamų projektų teikimo gairių pristatymų 

skaičius, vienetai

2.0 Goda Dapšytė, Viešųjų ryšių koordinatorė

Regioninių kultūros tarybų konferencijų skaičius, 

vienetai

1.0 Laura Antonovičė, Kultūros ir meno skyriaus patarėja

Tarptautinės menų tarybų federacijos susitikimų 

skaičius, vienetai

3.0 Asta Pakarklytė, Tarybos pirmininkė

V. Užtikrinti kokybišką ekspertinį projektų vertinimą ir kultūros tyrimų vykdymą

1. Palaikyti ir naujinti ekspertų duomenų bazę

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

pasiektų rezultatų viešinimą

3. Remti lyčių lygybės iniciatyvų, skatinančių nestereotipinį požiūrį į moteris ir vyrus, 

sklaidą ir įtvirtinimą ekspertų bendruomenėje

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:

1. Lietuvos kultūros tarybos forumo organizavimas

1. Finansuojamų projektų teikimo gairių pristatymai

2. Regioninių kultūros tarybų konferencijos organizavimas

II. Tarptautiškumas:

1. Dalyvavimas Tarptautinės menų tarybų federacijos (IFACCA) veikloje

2. Dalyvavimas Šiaurės šalių menų tarybų ir kultūros fondų veikloje

3. Dalyvavimas Baltijos kultūros fondo veikloje

III. Užtikrinti tolygios kultūrinės raidos modelio įgyvendinimą

Suorganizuoti 56 programos „Tolygi kultūrinė raida“ konkursus

Rūta Kriaučiūnaitė-Mincė, Kultūros ir meno skyriaus vedėja

IV. Skatinti kultūros ir meno organizacijų savarankiškumą, renginių augimą, prisidedant 

prie sėkmingo ir efektyvaus jų strateginių programų įgyvendinimo

Suorganizuoti 5 strateginių programų konkursus:

1. Organizuoti 2 programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ konkursus

2. Organizuoti 1 programos „Strateginis meno kūrėjų organizacijų finansavimas“ konkursą

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

4. Organizuoti 1 programos „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“ konkursą

Rūta Kriaučiūnaitė-Mincė, Kultūros ir meno skyriaus vedėja



Šiaurės šalių menų tarybų ir kultūros fondų 

susitikimų skaičius, vienetai

1.0 Asta Pakarklytė, Tarybos pirmininkė

Komunikacijos aktyvumas su Baltijos kultūros 

fondą administruojančia institucija ir Lietuvos 

kultūros organizacijų konsultacijų apimtis, 

procentai

100.0 Agnė Silickaitė, Vyr. patarėja

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Bendradarbiavimo sutarčių su švietimo, mokslo ar kt. sektoriuose veikiančiomis 

įstaigomis pasirašymas

Pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius, 

vienetai

1.0 Rūta Stepanovaitė, administracijos direktorė

Paviešintų grįžtamojo ryšio apklausų skaičius, 

vienetai

1.0 Goda Dapšytė, Viešųjų ryšių koordinatorė

Administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose 

sekėjų skaičius, vienetai

11000.0 Lina Kukytė, visuomenės informavimo specialistė

Atnaujinta įstaigos interneto svetainė, procentai 100.0 Goda Dapšytė, komunikacijos koordinatorė

Inicijuotų pranešimų skaičius Lietuvos 

žiniasklaidos kanaluose, vienetai

6.0 Goda Dapšytė, Viešųjų ryšių koordinatorė

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Lietuvos kultūros tarybos darbuotojų dalyvavimas mokymuose, skirtuose susipažinti su 

kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų kultūra, siekiant didinti įstaigos informacijos prieinamumą 

Mokymų žmonių su negalia kultūros klausimais 

skaičius, vienetai

1.0 Rūta Stepanovaitė, administracijos direktorė

Užimtų pareigybių dalis, procentai 100

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

vadovaujančiam darbuotojui, vienetai

6.25

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, 

tenkantis vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui, vienetai

0.6

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, 

procentai

100

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos 

tobulinimui, eurai

155

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos), eurai –

Įstaigos pritrauktos lėšos, eurai 788550.21

I. Nekilnojamo turto valdymas

1. Nekilnojamo turto valdomo panaudos teise sutarties sąlygų peržiūrėjimas, sprendimų 

paieška tolesniam panaudos etapui (sutarties galiojimo termino pabaiga - 2023 m.)

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar 

patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina, eurai

46.94 Rūta Stepanovaitė, administracijos direktorė

Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės 

transporto priemonės išlaikymo kaina, eurai

350.00

Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam 

kilometrui, eurai

15

I. Projektų valdymas:

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 ataskaitiniais metais planuojamas projekto 

progresas yra planuojamas mažesnis nei praėjusiais ataskaitiniai metais, tačiau bendroje 

projekto apimtyje (I ir II etapo kartu) projekto progresas yra maksimalus suplanuotiems 

tikslams. 

Investicijų projekto „Kultūrinės plėtros projektų 

ir procesų valdymo, stebėsenos ir analizės 

sistemos sukūrimas ir išbandymas“ įgyvendinimo 

pažanga, procentai

60 Rūta Stepanovaitė, administracijos direktorė

Pirmininkė Asta Pakarklytė

(Pasirašančio asmens pareigos) (parašas)                                       (Vardas Pavardė)

Rūta Stepanovaitė, administracijos direktorė

I. Personalo valdymas:

1. Lietuvos kultūros tarybos darbuotojų motyvacinės sistemos sukūrimas

Rūta Stepanovaitė, administracijos direktorė

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Lietuvos kultūros tarybos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo plano parengimas ir 

įgyvendinimas

2. Antikorupcinės prevencijos mokymai Lietuvos kultūros tarybos administracijos 

darbuotojams

Rūta Stepanovaitė, administracijos direktorė

Finansai
Rūta Stepanovaitė, administracijos direktorė

Turtas

IV. Rinkodara:

1. Lietuvos kultūros tarybos grįžtamojo ryšio apklausos viešinimas

2. Informacinių žinučių, skirtų viešinti Lietuvos kultūros tarybos veiklas, inicijavimas

3. Lietuvos kultūros tarybos interneto svetainės www.ltkt.lt atnaujinimas

Žmogiškieji ištekliai

I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Projekto "Paskatos pradedantiesiems dizaino kūrėjams kurti ir diegti naujus dizaino 

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Sprendimo dėl Lietuvos kultūros tarybos valdomos transporto priemonės pardavimo 

aukciono būdu priėmimas, pardavimo procedūrų inicijavimas ir įgyvendinimas

Investicijų projektai

II. Tarptautiškumas:

1. Dalyvavimas Tarptautinės menų tarybų federacijos (IFACCA) veikloje

2. Dalyvavimas Šiaurės šalių menų tarybų ir kultūros fondų veikloje

3. Dalyvavimas Baltijos kultūros fondo veikloje
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