Kultūros atašė darbo vadovo
2 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ METINĖ VEIKLOS ATASKAITA
Rusijos Federacija, Inga Vidugirytė-Pakerienė
(paskyrimo valstybė, Lietuvos Respublikos kultūros atašė vardas ir pavardė )
2020 m. pirmas pusm.

I. PASIEKTI REZULTATAI ĮGYVENDINANT PAGRINDINES METŲ VEIKLOS UŽDUOTIS (pildoma tik teikiant metinę veiklos ataskaitą)
Pasiekti rezultatai (vertinimo rodiklis, kiekybinis arba
Eil.
Metų veiklos užduotis
kokybinis)
II. PRIORITETINIAI PROJEKTAI

Eil. Nr.

Projekto
įgyvendinimo
data ir vieta

Projekto pavadinimas

Kultūros atašė
indėlis į projektą

Įrašykite kultūros
Įrašykite projekto
atašė indėlį:
įgyvendinimo
inicijavimas,
Paaiškini
datą ir vietą
Įrašykite projekto pavadinimą organizavimas,
mai:
(miestą,
tarpininkavimas,
organizaciją)
dalyvavimas/atstov
avimas, viešinimas
1.

2020 03 11, LR
Ambasada
Maskvoje

Kovo 11 d. minėjimas

koordinavimas,
dalyvavimas

Baltijos šalių naujojo kino
festivalis.

2.

Panaudotos
Lietuvos kultūros
instituto lėšos
(informaciją
pateikia LKI)

Projekte dalyvavę
Lietuvos meno Atsakingi vykdytojai
kūrėjai ir kultūros
Lietuvoje
srities specialistai

Įrašykite sumą (be
reprezentacinių
išlaidų)

Įrašykite projekto
Įrašykite projekte
auditorijos dydį
Pateikite glaustą informaciją apie projekto reikšmę ir pasiektus rezultatus
Įrašykite
Įrašykite
Pateikite informaciją apie
dalyvavusius
(vartotojų skaičių)
(partnerių bendradarbiavimo kokybė, rezultatų tvarumas ir
atsakingus projekto atsakingus projekto
publikuotus pranešimus, nuorodas
meno kūrėjus bei
(išskyrus renginius
bendradarbiavimo tęstinumas, tikslinės auditorijos grupės, vertinimai
vykdytojus
vykdytojus
tinklapiuose arba reikšmingų
kultūros srities
viešose erdvėse ir
visuomenės informavimo priemonėse, diplomatiniai aspektai,
(partnerius)
(partnerius)
publikacijų kopijas el. formatu
specialistus
bendrą mugių
ekonominiai aspektai ir pan., iki 100 žodžių)
lankytojų skaičių)

Atsakingi
vykdytojai
paskyrimo
valstybėje

1 000,00 Justas Kulikauskas

130

"Meno avilys", "M- Kino skyrius,
filmai", "Uljanos
Valstybinė
Kim" studija
Tretjakovo galerija
III. BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAI (nurodyti ir projektus, įgyvendintus ne Lietuvos kultūros instituto lėšomis)

Eil. Nr.

Projekto
įgyvendinimo
data ir vieta

Projekto pavadinimas

360,00

Kultūros atašė
indėlis į projektą

Įrašykite kultūros
Įrašykite projekto
atašė indėlį:
įgyvendinimo
inicijavimas,
Paaiškini
datą ir vietą
Įrašykite projekto pavadinimą organizavimas,
mai:
(miestą,
tarpininkavimas,
organizaciją)
dalyvavimas/atstov
avimas, viešinimas
1.

2020 01 21, LR
Ambasada,
Maskva

A. J. Greimui skirtos parodos organizavimas,
"Pasaulis semiotiko akimis" tarpininkavimas,
atidarymas
dalyvavimas,
viešinimas

Svarbesni pranešimai apie
Auditorijos dydis
įgyvendintą projektą paskyrimo
(lankytojų skaičius) valstybės visuomenės informavimo
priemonėse

0

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai

Įspūdingas reprezentacinis renginys. Muzikantas - Nepriklausomybės
vienmetis, naujos kartos menininkas, naudojantis loop station techniką,
atliekantis pasaulinius hitus.Puiki globalios Lietuvos iliustracija.
Festivalis nukeltas į rugsėjo mėnesį. Sumokėti pinigai už filmų "Animus
Animalis" ir "Nova Lituania" titrų vertimus.

Panaudotos
Lietuvos kultūros
instituto lėšos
(informaciją
pateikia LKI)

Projekte dalyvavę
Lietuvos kūrėjai ir Atsakingi vykdytojai
kultūros srities
Lietuvoje
specialistai

Įrašykite sumą (be
reprezentacinių
išlaidų)

Įrašykite projekto
Įrašykite projekte
auditorijos dydį
Pateikite glaustą informaciją apie projekto reikšmę ir pasiektus rezultatus
Įrašykite
Įrašykite
Pateikite informaciją apie
dalyvavusius
(vartotojų skaičių)
(partnerių bendradarbiavimo kokybė, rezultatų tvarumas ir
atsakingus projekto atsakingus projekto
publikuotus pranešimus, nuorodas
meno kūrėjus bei
(išskyrus renginius
bendradarbiavimo tęstinumas, tikslinės auditorijos grupės, žiniasklaidos
vykdytojus
vykdytojus
tinklapiuose arba reikšmingų
kultūros srities
viešose erdvėse ir
vertinimai, diplomatiniai aspektai, ekonominiai aspektai ir pan., iki 100
(partnerius)
(partnerius)
publikacijų kopijas el. formatu
specialistus
bendrą mugių
žodžių)
lankytojų skaičių)

Atsakingi
vykdytojai
paskyrimo
valstybėje

236,00 VU doc. Jurgita
Lietuvos nacionalinė LR Ambasada RF
Katkuvienė,
UNESCO komisija
Greimo knygų
vertėja į rusų kalbą
Irina Merkulova

Svarbesni pranešimai apie
Auditorijos dydis
įgyvendintą projektą paskyrimo
(lankytojų skaičius) valstybės visuomenės informavimo
priemonėse

200

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai

Iš pradžių paroda buvo suplanuota Aukštojoje ekonomikos mokykloje,
tačiau dėl politinių priežasčių (Krymo traktuotė viename iš žemėlapių)
buvo perkelta į LR Ambasadą. Atidaryme dalyvavo apie 140 svečių, vėliau
parodą aplankė apie 60 žmonių - iš viso 5 ekskursijos, kurias pravedė KA.
Jose dalyvavo daug meno ir mokslo institucijų darbuotojų. Bendrai
paėmus, labai sėkmingas projektas - tiek mokslo sklaidos, tiek kultūros
kontaktų plėtros prasme.

2.

2020 01 23,
VU doc. Jurgitos Katkuvienės organizavimas,
Aukštoji
paskaita "J. A. Greimo
dalyvavimas
ekonomikos
reikšmių laboratorija"
mokykla,
seminaras
"Kultūros kalbos"

3.

0,00 Jurgita Katkuvienė Vilniaus
universitetas

Aukštoji
ekonomikos
mokykla, Maskva

30

Mokslinis renginys vienoje garsiausių aukštųjų mokyklų Rusijoje.

Parodos "M. K. Čiurlionis - fotografas" sugrąžinimas iš Samaros
valstybinės filharmonijos muziejaus, kur ji buvo surengta 2019 m. spalio gruodžio mėn., ir atidaryta prieš Zubovų fortepijoninio dueto koncertą
"Čiurlionio muzikiniai landšaftai".

22,00

IV. LIETUVOS MENO KŪRĖJŲ, KULTŪROS SPECIALISTŲ DALYVAVIMAS PASKYRIMO VALSTYBĖS KULTŪROS ORGANIZACIJŲ RENGINIUOSE (nurodyti tik tuos projektus, kuriuose kultūros atašė / Lietuvos kultūros institutas buvo viena (-as) projekto partnerių)

Eil. Nr.

Projekto
įgyvendinimo
data ir vieta

Renginio, kuriame dalyvauja
Lietuvos kūrėjai ir kultūros
srities specialistai,
pavadinimas

Įrašykite projekto
įgyvendinimo
Įrašykite parodos, festivalio,
Paaiškini
datą ir vietą
bienalės ar kito renginio
mai:
(miestą,
pavadinimą
organizaciją)

Kultūros atašė
indėlis į projektą

Įrašykite kultūros
atašė indėlį:
inicijavimas,
organizavimas,
tarpininkavimas,
dalyvavimas/atstov
avimas, viešinimas

Panaudotos
Lietuvos kultūros
instituto lėšos
(informaciją
pateikia LKI)

Projekte dalyvavę
Lietuvos kūrėjai ir Atsakingi vykdytojai
kultūros srities
Lietuvoje
specialistai

Įrašykite sumą (be
reprezentacinių
išlaidų)

Įrašykite projekto
Įrašykite projekte
auditorijos dydį
Pateikite glaustą informaciją apie projekto reikšmę ir pasiektus rezultatus
Įrašykite
Įrašykite
Pateikite informaciją apie
dalyvavusius
(vartotojų skaičių)
(partnerių bendradarbiavimo kokybė, rezultatų tvarumas ir
atsakingus projekto atsakingus projekto
publikuotus pranešimus, nuorodas
meno kūrėjus bei
(išskyrus renginius
bendradarbiavimo tęstinumas, tikslinės auditorijos grupės, žiniasklaidos
vykdytojus
vykdytojus
tinklapiuose arba reikšmingų
kultūros srities
viešose erdvėse ir
vertinimai, diplomatiniai aspektai, ekonominiai aspektai ir pan., iki 100
(partnerius)
(partnerius)
publikacijų kopijas el. formatu
specialistus
bendrą mugių
žodžių)
lankytojų skaičių)

Atsakingi
vykdytojai
paskyrimo
valstybėje

Svarbesni pranešimai apie
Auditorijos dydis
įgyvendintą projektą paskyrimo
(lankytojų skaičius) valstybės visuomenės informavimo
priemonėse

LNDM direktorėiaus Arūno tarpininkavimas,
0,00 Arūnas Gelūnas
Lietuvos
A. Puškino
100
2020 03 07,
Gelūno paskaita apie jo
dalyvavimas
nacionalinis dailės valstybinis
programa
vadovaujamą muziejų.
muziejus
vaizduojamųjų
"Penktadieniai
menų muziejus
Puškino
muziejuje", A.
Puškino
valstybinis
vaizduojamųjų
menų muziejus,
Maskva.
V. KITI PROJEKTAI (kultūros specialistų vizitai, vadovybės vizitai, komunikacinės medžiagos rengimas, kontaktiniai renginiai, kultūros diplomatijos, EUNIC, vystomojo bendradarbiavimo ir kt. veiklos)
1.

Eil. Nr.

Projekto
įgyvendinimo
data ir vieta

Pavadinimas

Kultūros atašė
indėlis į projektą

Įrašykite kultūros
Įrašykite projekto
atašė indėlį:
įgyvendinimo
inicijavimas,
Paaiškini
datą ir vietą
Įrašykite projekto pavadinimą organizavimas,
mai:
(miestą,
tarpininkavimas,
organizaciją)
dalyvavimas/atstov
avimas, viešinimas
1.

2020 03 06 - 08,
Maskva

LNDM direktoriaus Arūno
Gelūno vizitas

inicijavimas,
organizavimas,
dalyvavimas

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai

Puškino muziejus yra pagrindinė užsienio dailės eksponavimo ir parodų
rengimo vieta Maskvoje. "Penktadieniai Puškino muziejuje" - programa,
skirta palaikyti ryšiui su nuolatiniais muziejaus lankytojais, draugais. A.
Gelūno paskaita pradėjo ciklą, skirtą pažinčiai su užsienio šalių
muziejais.Paskaita puikiai pavyko: į ją susirinko žmonės, norintys
susipažinti su LNDM veikla ir perspektyvomis, uždavė klausimų.

Panaudotos
Lietuvos kultūros
instituto lėšos
(informaciją
pateikia LKI)

Projekte dalyvavę
Lietuvos kūrėjai ir Atsakingi vykdytojai
kultūros srities
Lietuvoje
specialistai

Įrašykite sumą (be
reprezentacinių
išlaidų)

Įrašykite projekto
Įrašykite projekte
auditorijos dydį
Pateikite glaustą informaciją apie projekto reikšmę ir pasiektus rezultatus
Įrašykite
Įrašykite
Pateikite informaciją apie
dalyvavusius
(vartotojų skaičių)
(partnerių bendradarbiavimo kokybė, rezultatų tvarumas ir
atsakingus projekto atsakingus projekto
publikuotus pranešimus, nuorodas
meno kūrėjus bei
(išskyrus renginius
bendradarbiavimo tęstinumas, tikslinės auditorijos grupės, žiniasklaidos
vykdytojus
vykdytojus
tinklapiuose arba reikšmingų
kultūros srities
viešose erdvėse ir
vertinimai, diplomatiniai aspektai, ekonominiai aspektai ir pan., iki 100
(partnerius)
(partnerius)
publikacijų kopijas el. formatu
specialistus
bendrą mugių
žodžių)
lankytojų skaičių)

0,00 Arūnas Gelūnas

LNDM

Atsakingi
vykdytojai
paskyrimo
valstybėje

A. S. Puškino
vaizduojamųjų
menų muziejus;
Valstybinė
Tretjakovo galerija

Svarbesni pranešimai apie
Auditorijos dydis
įgyvendintą projektą paskyrimo
(lankytojų skaičius) valstybės visuomenės informavimo
priemonėse

0

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai

A. Gelūnas susitiko su dviejų didžiausių Rusijos muziejų vadovėmis - A.
S. Puškino vaizduojamųjų menų muziejaus direktore Marina Lošak bei
Tretjakovo galerijos direktore Zelfira Tregulova. Buvo aptartos
bendradarbiavimo perspektyvos parodų rengimo, apsikeitimo informacija,
Tretjakovo galerijos lietuviškos kolekcijos ateities klausimais.

2.

Pranešimai spaudai

rengimas

0,00

3.

Naujienlaiškiai

rengimas

0,00

5700 https://preview.mailerlite.com/j2u8q
5
https://preview.mailerlite.com/u8l3a
5
https://preview.mailerlite.com/i5a2t
0
https://preview.mailerlite.com/z7n5
d6
https://preview.mailerlite.com/k3o5j
7
https://preview.mailerlite.com/f3y4f
5

6 naujienlaiškiai, iš kurių 3 parengti nauju formatu - labiau kaip kultūros
leidiniai / žurnalai. Siunčiami 950 adresų. Taip pat skelbiami FB KA
puslapyje ir asmeninėje paskyroje. Dalinasi ambasada ir ambasadorius
asmeninėje paskyroje. Auditorijos skaičius paskaičiuotas 950 gavėjų
dauginant iš 6 (naujienlaiškių skaičius).

4.

KA puslapio FB pranešimai

0,00

7993

100 pranešimų. Išleistus gegužės ir birželio mėnesį naujienlaiškius
"boost'inau", dėl ko pasiekiau žymiai didesnį peržiūrų skaičių. Gegužės
mėnesio naujienalaiškis pasiekė 1943 žmonių, birželio-liepos - 5160. Taip
pat "boost'inau" konkurso, kuriame galima balsuoti už D. Stapokuntės
knygą "Iš dviejų renkuosi trečią", postą, kurį šiai dienai pasiekė 7993
žmonės. Puslapis turi 870 sekėjų, jų pagrindu vyksta postų "boost'ai".
Auditorijos skaičius nurodytas pagal daugiausiai žmonių pasiekusį postą.

…
VI. IŠ VISO
Veiklų
skaičius

8

0

Panaudotos
Dalyvavusių
Lietuvos kultūros Lietuvos meno
instituto lėšos
kūrėjų ir kultūros
(informaciją
srities specialistų
pateikia LKI)
skaičius

1 618,00

6

Auditorijos dydis
(lankytojų
skaičius)

14153

VII. Kultūros atašė sudaryta veiklos kontaktų suvestinė (teikiama viešai prieinama informacija, tik elektroniniu būdu, kaip priedas prie ataskaitos). Nurodomi paskyrimo valstybės kultūros srities bendradarbiavimo partneriai
(vardas, pavardė, įstaiga / įmonė, veiklos sritis, pareigos, kontaktiniai duomenys, bendrai įgyvendintos arba planuojamos įgyvendinti veiklos; informacija teikiama tik teikiant metinę veiklos ataskaitą).
VIII. Pastabos ir siūlymai

(parašas, vardas ir pavardė )

Pastaba : su Lietuvos kultūros institutu ir Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupe suderinta ir pasirašyta ataskaita teikiama kultūros ministrui. Ataskaitos kopija, reikšmingesnės publikacijos paskyrimo
valstybės visuomenės informavimo priemonėse ir veiklos kontaktų suvestinė siunčiamos elektroniniu paštu Kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupei ir Lietuvos kultūros institutui excel
arba dokumento formatu.
1 priedas
Veiklos kontaktų suvestinė

1 pranešimas, nes dėl kultūrinės veiklos stabdymo neįvyko planuoti
renginiai, nebuvo ko pranešti. https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/maskvojepristatyta-a-j-greimui-skirta-paroda-pasaulis-semiotiko-akimis

