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Šia Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – „Savivaldybė”) lūkesčių deklaracija (toliau – „Deklaracija”) yra 

išreiškiami Savivaldybės lūkesčiai ir norai VšĮ „Vilniaus kino biuras” (toliau – „Biuras”) atžvilgiu. 

Deklaracija formuluojama artimiausių kelerių metų laikotarpiui, tačiau pagal poreikį gali būti atnaujinama. 

Į šią Deklaraciją turi būti atsižvelgiama rengiant ir peržiūrint Biuro strateginį planą. 

 

Biuro veiklos apžvalga 

Biuras – pagal įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis 

asmuo, veikiantis kino kūrimo ir kino sektoriaus plėtros tikslais Vilniaus mieste. Biuro savininkė yra 

Vilniaus miesto savivaldybė. Biuro misija – populiarinti Vilniaus miestą kaip draugišką filmo kūrėjams 

miestą ir skatinti kino kūrimo sektoriaus plėtrą Vilniaus mieste.  

 

LŪKESČIŲ DEKLARACIJOS VŠĮ „VILNIAUS KINO BIURAS“ SPECIALIOJI 

DALIS 
 

Biuro veiklos sritys ir joms keliami tikslai 

Vilniaus kino biuro veiklos sritys: Vilniaus miesto kaip draugiško kino kūrėjams miesto populiarinimas ir 

kino kūrimo sektoriaus veiklos Vilniaus mieste skatinimas. 

Pagrindiniai Biuro veiklos tikslai: 
1. skatinti kino filmų gamybą Vilniuje; 
2. skatinti investuoti į Lietuvos kino pramonę; 
3. teikti informaciją apie filmavimo sąlygas ir kino rinkos dalyvius Vilniaus mieste; 
4. viešinti informaciją apie Vilnių ir Įstaigą Lietuvoje ir užsienyje; 
5. tarpininkauti tarp vietos valdžios institucijų ir filmų kūrėjų dėl tinkamų sąlygų sudarymo filmavimui; 
6. skatinti investicijas filmų kūrimo sektoriui plėsti; 
7. vykdyti kitą veiklą, reikalingą Įstaigos tikslams įgyvendinti. 
 
Biuro veiklos įgyvendinimo rezultatas per visą vykdymo laikotarpį – palaikyti teigiamą Vilniaus miesto 
įvaizdį tarp filmo kūrėjų. Vykdant veiklas, skirtas kino kūrimo sektoriaus plėtros skatinimui Vilniaus mieste 
prisidedama prie Vilniaus miesto kaip draugiško filmų kūrėjams miesto populiarinimo Lietuvoje ir 
tarptautiniu mastu. 
 
Paslaugos klientams bei priemonės jų teikimui 

• Paslaugos teikiamos vieno langelio principu. Nuolat teikti konsultacijas apie filmavimo 

galimybes ir sąlygas Vilniuje tiek lietuvių, tiek užsienio kino ir reklamos kompanijoms. Į Biurą 

dažniausiai kreipiasi užsienio kino kompanijos su įvairiais prašymais dėl bendros informacijos 

apie šalį/miestą, paslaugų, įrenginių nuomos, kino kompanijų, fikserio, lokacijų vadybininkų 

paieškų, lokacijų ir specialistų įkainių, šalies mokestinių paskatų modelio ir finansavimo galimybių, 

viešbučių, renginių, leidimų, informacijos apie mokestinę aplinką, festivalius ir kt. informacijos. 

Statistiškai į Biurą dažniausiai kreipiasi interesantai niekada nefilmavę/nebuvę Vilniuje/Lietuvoje.  



 

• Vykstančių filmavimų koordinavimas Vilniaus mieste.  Kaip įmanoma greičiau ir efektyviau 

padėti kino kūrėjams, filmuojantiems mieste, kad filmavimai Vilniuje vyktų sklandžiai. Siekti, kad 

per metus Vilniuje būtų nufilmuoti bent 6 užsienio ir 3 bendros gamybos gamybos filmai ir/ar 

serialai. 

• Informacijos apie filmavimus mieste platinimas visuomenei Lietuvoje ir užsienyje. Nuolat 

platinti informaciją apie būsimus filmavimus Vilniaus mieste, informuoti gyventojus apie 

eismo/viešojo transporto ir kitus pakitimus viešosiose erdvėse filmavimų metu. Esant poreikiui, 

bendradarbiauti su Go Vilnius siekiant didesnio miesto matomumo tarptautinėje erdvėje ir suteikti 

įdomios informacijos apie filmavimus Vilniuje.  

• Bendradarbiavimas su Vilniuje vykstančiais kino renginiais. Teikti pagalbą ir bendradarbiauti 

bei vykdyti bendras veiklas bent 3 kino renginiuose: tarptautiniuose festivaliuose „Kino pavasaris“, 

„Scanorama“, renginyje „Knyga + Kinas”.  

• Kino industrijos edukacija. Bendradarbiauti bent su 3 Lietuvos universitetais (VU, KSU, LMTA) 

kino edukacijos projektuose ir vykdyti kitas kino industrijos edukacijos priemones bei kasmet 

priimti studentus atlikti praktiką Vilniaus kino biure. 

• Rinkodarinė veikla. Taikyti įvairias rinkodaros priemones, siekiant populiarinti Vilniaus miestą 

kaip draugišką kino kūrėjams ir padėti pritraukti užsienio kino projektus į Vilnių ir Lietuvą. Kasmet 

dalyvauti bent 3 tarptautiniuose renginiuose pristatant Vilniaus miestą, filmavimo vietas, Vilniuje 

įsikūrusias kino kompanijas bei Lietuvoje taikomą mokestinį paskatų modelį užsienio kino 

kompanijoms.  

• Tarptautinis bendradarbiavimas. Dalyvauti 2 tarptautines kino organizacijas vienijančių 

asociacijų veiklose – EUFCN (Europos kino biurų tinklas) ir AFCI (Tarptautinė kino centrų 

asociacija). Atstovauti Vilniaus miestą didžiausiuose tarptautiniuose kino renginiuose. 

 

 

LŪKESČIŲ DEKLARACIJOS VŠĮ „VILNIAUS KINO BIURAS“ BENDROJI DALIS 

 

Biuro valdymas 

• Valdymo skaidrumo kriterijai. Savivaldybė siekia skaidrios, nepriklausomos ir lūkesčius 

atitinkančios veiklos visose Biuro srityse. Savivaldybė kelia tikslą Biuro vadovybei siekti 

kuo didesnio Biuro valdymo nepriklausomumo - o iškilus galimoms problemoms tai 

pasiekti, apie tai prevenciškai informuoti Savivaldybes politinę bei administracinę 

vadovybes; 

• Žmogiškųjų išteklių valdymas. Vadovybė turi skirti ypatingą dėmesį žmogiškųjų išteklių 

valdymo klausimams - aukščiausio lygio darbuotojų paiešką bei atranką patikėti išorės 

tiekėjams, vengti nepagrįstų įdarbinimo atvejų, koordinuoti darbuotojų paiešką su bendra 

Savivaldybės įstaigų ir/ar įmonių strategija (platinti darbo skelbimus apie darbo vietas 

Biure kitose Savivaldybės įstaigose ir/ar įmonėse). Esant išskirtiniams atvejams, kai, 

pavyzdžiui, kyla derybiniai nesutarimai su darbuotojų profsąjunga (jeigu tokia Biure yra 

arba atsirastų) arba yra pastebima nenatūraliai didelė darbuotojų kaita, apie tokius 

atvejus būtinai informuoti Savivaldybės politinę bei administracinę vadovybes; 

• Analizuoti administracinius procesus ir jų efektyvinimui ir skaidrinimui taikyti 

moderniausias vadybos priemones ar metodikas, vadovautis, įskaitant, bet 
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neapsiribojant, EBPO valdysenos principais; 

• Skirti dėmesį atliekamiems viešiesiems pirkimams, užkardyti galimą korupcijos riziką. 

Taip pat skirti dėmesį mažosios vertės pirkimams - pastebėjus dažnai pasikartojančius 

tam tikrų mažosios vertės pirkimų laimėtojus, įvertinti tokių pirkimų sąlygas, siekiant jas 

sudaryti kuo konkurencingesnes ir skatinančias dalyvauti kuo daugiau ūkio subjektų. 

 

Bendradarbiavimas su Savivaldybe ir kitomis jos įmonėmis 

• Savivaldybė tikisi, jog Biuras stiprins bendradarbiavimą su kitomis Vilniaus miesto 

savivaldybės valdomomis įstaigomis ir/arba įmonėmis, siekiant bendrų reikšmingų 

miestui tikslų; 

• Savivaldybė tikisi, jog į Biuro strateginius dokumentus bus integruojama strateginė kryptis 

Vilnius 2IN. 

 


