PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-458

KONCERTINĖ ĮSTAIGA VALSTYBINIS DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIS "LIETUVA"
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Metų prioritetinė veikla

1. Pristatyti koncertinės įstaigos kūrybinę veiklą šalyje.

2. Siekiant pritraukti naują auditoriją, intensyvinti ansamblio veiklos sklaidą
internete, didinant pasirodymų bei įrašų skaičių virtualioje erdvėje.

Siekiamas pokytis
(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)

Spektaklių, koncertinių programų, įskaitant
edukacines, žiūrovų skaičius (tūkst. žm.)

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)

3. Stiprinti įstaigos rinkodaros strategiją, plečiant lankytojų pasitenkinimo apklausų
tyrimų temas ir apimtis, buriant ansamblio alumni bendruomenę ir aktyviai
Aktyvūs rinkodaros veiksmai (vnt.)
organizuojant viešas diskusijas, kviečiant istorikus, muzikologus ir kitus ekspertus.

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

Siekiama reikšmė

Sąsaja su planavimo dokumentais,
kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

20

Kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 metų
strateginis veiklos planas.
Kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetas Nr. 1.
Kultūros vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir
valstybės raidoje.

800 000

Kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 metų
strateginis veiklos planas.
Kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetas Nr. 2.
Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas.

3

Kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 metų
strateginis veiklos planas.
Kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetas Nr. 2.
Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas.

1689,0 tūkst. eurų, iš jų:
darbo užmokesčiui – 1435,0 tūkst. eurų; turtui – 0 tūkst. eurų.

Veiklos planu prisidedama siekiant šių
kultūros ministro valdymo sričių
2021–2023 metų strateginio veiklos plano
tikslų ir uždavinių:

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas

1 Strateginis tikslas. Prieinamumas ir dalyvavimas. Didinti kultūros prieinamumą ir visuomenės
dalyvavimą kultūroje, skatinant kultūros raiškos įvairovę bei plėtojant aukštos kokybės
kultūros paslaugas.
tikslas. Siekti efektyvaus valdymo kultūros sektoriuje, gerinti sąlygas kultūros plėtrai.
Užtikrinti profesionaliojo scenos ir vizualiojo meno bei kino ir literatūros įvairovę ir sklaidą.
2. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas kūrybinei raiškai ir kūrėjų skatinimui.

Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas

Siekiama reikšmė

Atsakingas darbuotojas, pareigos

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Apsilankymai:
1. Programos skirtinguose Lietuvos miestuose ir regionuose: premjera - Oratorija "14 vilties
laužų" (skirta Sausio 13-osios 30-mečiui paminėti); premjera - "Kūrybinės dirbtuvės su
jaunaisiais kūrėjais" (darbinis pavadinimas); koliažinė opera "Mažvydas" (skirta
Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui ir Justino Marcinkevičiaus 90-osioms metinėms);
šokio spektaklis "Dėdės ir dėdienės"; dainuojamosios poezijos koncertas "Dainuoju Tau
gyvenimą"; tradiciniai kalėdiniai ir naujametiniai koncertai. Taip pat dalyvausime
valstybinių švenčių minėjimo renginiuose ir miestų šventėse, surengsime naujų choro ir
orkestro programų pristatymus.
2. Išskirtinį dėmesį skirsime mūsų veiklos viešinimui internete - organizuosime tiesiogines
koncertų transliacijas ("Su meile, kanklės", "Šventų Velykų belaukiant" ir kt.), o taip pat
viešinsime ištraukas iš spektaklių ir senesnių koncertų įrašus.
3. Pavasarį surengsime tradicinį (ketvirtąjį) sceninių lietuvių liaudies šokių konkursą "Šoka
Lietuva 2021", kuris šį kartą vyks virtualiu formatu.

Lankytojų skaičius (žm.)

20000

Kultūros projektų vadovė M. Tarasova

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)

800000

Komunikacijos koordinatorė G. Ūsaitė

5

Kultūros projektų vadovė M. Tarasova

0

Vertinimo kriterijus neplnuojamas

II. Kūrybinė veikla:
1. Šiemet rengiame ir rodome šias naujas premjeras, tai: 1) Oratorija "14 vilties laužų"
(komp. E. Esenvalds, rež. L. Dabužinskaitė) - premjera įvyks rugpjūčio 31 d. Vilniaus
koncertų salėje "Compensa"; 2) Kūrybinės dirbtuvės su jaunaisiais kūrėjais (vad. L.
Puodžiukaitė-Lanauskienė, rež. A. Šeiko) - premjera ir keli pasirodymai (III-IV ketv.); 3)
Lietuvių moterų-kompozitorių kūrinių programa chorui orkestrui (II ketv.), 4) Sakralinės
muzikos programa "Stabat Mater", skirta Gedulo ir vilties dienos 80-osioms metinėms (II
ketv.); 5) Kalėdinis spektaklis vaikams "Elnias Devyniaragis" (komp. A. Žvirblys, rež. J.
Gricius) - bus rodomas ansamblio patalpose gruodžio mėn. Taip pat surengsime atnaujintų
koncertinių programų premjeras.
2. Koncertuosime su programomis: koliažine opera "Mažvydas", šokio spektakliu "Dėdės ir
dėdienės", programomis "Dainuoju Tau gyvenimą", "Aistmarės", "Populiariausių kūrinių
programa" ir kt.
3. Pristatysime naują virtualių laidų ciklą "Tautinių instrumentų pristatymas", kurio tikslas iš arčiau supažindinti Lietuvos ir užsienio žiūrovą su lietuvių tautiniais instrumentais.
4. Jaunieji menininkai, dalyvavę naujose ansamblio programose (3): "Mažvydas" (chor. A.
Krasauskaitė); "Dėdės ir dėdienės" (šok. D. Meškauskas); "Elnias Devyniaragis" (rež. J.
Gricius). Taip pat vyks kūrybinės dirbtuvės su jaunaisiais kūrėjais (komp. S. MiliūnaitėBliūdžiuvienė, N. Kiriuchinas, K. Krulikovskis, R. Svilainis, chor. N. Claes, M. Černeckas, R.

Viešai atliktų naujų kūrinių ar koncertinių
programų skaičius (vnt.)

8

Meno vadovas G. Svilainis

Viešai atliktų pasirodymų skaičius (vnt.)

70

Kultūros projektų vadovė M. Tarasova

90

Meno vadovas G. Svilainis

40

Meno vadovas G. Svilainis

Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.)
Vidutinis salių užimtumas įstaigos organizuotose
pasirodymuose stacionare (proc.)

Nacionalinių kūrinių ar koncertinių programų
dalis repertuare (proc.)
Kūrinių ar koncertinių programų, skirtų vaikams
ir mokiniams, dalis repertuare (proc.)

2. Strateginis
1. Uždavinys.

koncertų salėje "Compensa"; 2) Kūrybinės dirbtuvės su jaunaisiais kūrėjais (vad. L.
Puodžiukaitė-Lanauskienė, rež. A. Šeiko) - premjera ir keli pasirodymai (III-IV ketv.); 3)
Lietuvių moterų-kompozitorių kūrinių programa chorui orkestrui (II ketv.), 4) Sakralinės
muzikos programa "Stabat Mater", skirta Gedulo ir vilties dienos 80-osioms metinėms (II
ketv.); 5) Kalėdinis spektaklis vaikams "Elnias Devyniaragis" (komp. A. Žvirblys, rež. J.
Gricius) - bus rodomas ansamblio patalpose gruodžio mėn. Taip pat surengsime atnaujintų
koncertinių programų premjeras.
2. Koncertuosime su programomis: koliažine opera "Mažvydas", šokio spektakliu "Dėdės ir
dėdienės", programomis "Dainuoju Tau gyvenimą", "Aistmarės", "Populiariausių kūrinių
programa" ir kt.
3. Pristatysime naują virtualių laidų ciklą "Tautinių instrumentų pristatymas", kurio tikslas iš arčiau supažindinti Lietuvos ir užsienio žiūrovą su lietuvių tautiniais instrumentais.
4. Jaunieji menininkai, dalyvavę naujose ansamblio programose (3): "Mažvydas" (chor. A.
Krasauskaitė); "Dėdės ir dėdienės" (šok. D. Meškauskas); "Elnias Devyniaragis" (rež. J.
Gricius). Taip pat vyks kūrybinės dirbtuvės su jaunaisiais kūrėjais (komp. S. MiliūnaitėBliūdžiuvienė, N. Kiriuchinas, K. Krulikovskis, R. Svilainis, chor. N. Claes, M. Černeckas, R.
Gudavičiūtė, S. Juraškaitė).

III. Kultūrinės edukacijos veikla:
1. Rengsime vaikams virtualius edukacinius užsiėmimus su laidos ciklo "Tada ir dabar"
herojumi Vyčiu (planuojama 10 interaktyvių užsiėmimų Zoom platformoje).
2. Siūlysime vaikams mūsų edukacines programas "Tai margumas mūs šalelės" ir "Gražus
mūsų jaunimėlis".
3. Kalėdiniu laikotarpiu kviesime vaikus į mūsų tradicinę edukacinę programą "Autentiški
advento žaidimai", kuri kasmet pasipildo vis kitais advento papročiais, dainomis ir
žaidimais.

Įstaigoje organizuotų jaunųjų menininkų
rezidencijų skaičius (vnt.)
Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar
premijų skaičius (vnt.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių
skaičius (žm.)

3

Meno vadovas G. Svilainis

0

Vertinimo kriterijus neplnuojamas

1000

Kultūros projektų vadovė M. Tarasova

2000

Kultūros projektų vadovė M. Tarasova

1

Kultūros projektų vadovė M. Tarasova

1

Kultūros projektų vadovė M. Tarasova

0

Vertinimo kriterijus neplnuojamas

Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:
1. Siekiant modernizuoti įstaigos veiklą, ansamblio interneto svetainėje www.ansamblislietuva.lt bus sukurta elektroninės prekybos sistema. Ši inovacija suteiks žiūrovams
galimybę patogiai įsigyti ne tik ansamblio įrašus, leidinius ir atributiką, bet ir iš anksto
nusipirkti bilietus į mūsų patalpose vykstančius kalėdinius ir edukacinius renginius .
2. Kultūros paso programai esame pateikę virtualių edukacinių užsiemimų projektą, šiuo
metu laukiame sprendimo.

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)
Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų
rinkinį, skaičius (vnt.)
Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų
paslaugų skaičius (vnt.)

II. Tarptautiškumas:
1. Dėl Covid-19 pandemijos šiemet negalime dalyvauti tarptautiniuose festivaliuose
užsienyje, taip pat rengti ir dalyvauti kitų organizacijų tarptautiniuose projektuose.

Pristatytų/viešai atliktų naujų kūrinių, sukurtų su
užsienio scenos meno organizacijomis, sudarius
Jungtinės veiklos (partnerystės) ar
Bendradarbiavimo sutartį, skaičius (vnt.)

0

Vertinimo kriterijus neplnuojamas

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o)
arba dalyvauja(-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius
(vnt.)

0

Vertinimo kriterijus neplnuojamas

0

Vertinimo kriterijus neplnuojamas

Bendrų pasirodymų su kitomis Lietuvos scenos
meno įstaigomis skaičius (vnt.)

0

Vertinimo kriterijus neplnuojamas

Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir
organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)

10

Kultūros projektų vadovė M. Tarasova

1

Komunikacijos koordinatorė G. Ūsaitė

10

Kultūros projektų vadovė M. Tarasova

Tarptautinių organizacijų, kurių narė įvairiomis
formomis yra įstaiga, skaičius (vnt.)
III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:
1. Bendradarbiausime su LMTA liaudies instrumentų katedra, Taikomosios dailės ir dizaino
muziejumi, Lietuvos kariuomenės orkestru, roko grupe "Thundertale", Dublino lietuvių
bendruomene ir kt. Taip pat planuojamas bendradarbiavimas su Politinių kalinių ir
tremtinių sąjunga, Šaulių sąjunga ir Kazickų šeimos fondu.

IV. Rinkodara:
1. Stiprinti rinkodaros strategiją, taikant šias viešinimo priemones:
a) Atlikti lankytojų pasitenkinimo tyrimą, papildytą įstaigai aktualiais klausimais.
b) Socialinėje erdvėje vesti aktyvias diskusijas su istorikais, muzikologais ir kitais ekspertais, Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)
išgryninant ansamblio aktualumą šių dienų kontekste.
c) Suburti ansamblio alumni bendruomenę.
V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:
1. Planuojame pritraukti naujų savanorių ne tik didžiausiuose miestuose, bet ir regionuose. Įstaigoje ir/ar jo renginiuose bent kartą dirbusių
Savanorių anketa yra atvira ir nuolat prieinama ansamblio svetainėje.
savanorių skaičius (vnt.)
2.

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:
1. Išlaikyti esamą pareigybių skaičių.
2. Organizuoti kūrybinių darbuotojų ir aptarnaujančio personalo paieškas
3. Motyvuoti įstaigos darbuotojus, sudaryti sąlygas tobulinimuisi.

Užimtų pareigybių dalis (proc.)
Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius,
tenkantis vienam
specialiosios
veiklos srities
Darbuotojų
skaičius,
tenkantis vienam
vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)

II. Kvalifikacijos tobulinimas:
1. Įstaigos administracijos ir kūrybinių darbuotojų dalyvavimas tobulinimosi kursuose ir
seminaruose.

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos
tobulinimui (eurai)

90
0,25

Vadovo pavaduotojas R. Žukas
Vadovo pavaduotojas R. Žukas

10

Vadovo pavaduotojas R. Žukas

5

Vadovo pavaduotojas R. Žukas

120

Vadovo pavaduotojas R. Žukas

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:
1. Lėšų skyrimas profesionalinio scenos meno veiklos nacionalinės programos projektams
2021 m. (90.000 EUR).

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)
100000

Kultūros projektų vadovė M. Tarasova

90000

Kultūros projektų vadovė M. Tarasova

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

Turtas
I. Nekilnojamo turto valdymas:
1. Įstaiga valdo 1464 kv. m. administracines patalpas esančias Panerių g. 39 ir angarągaražą 443 kv. m. esantį M.Sležiavičiaus g. 16, Vilniuje.
2. Administracinių patalpų kabinetinis plotas 183 kv.m. 16 administracijos darbo vietų.

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar
patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)

II. Kilnojamo turto valdymas:
1. Įstaigos tranybinis transportas devynių vietų Opel Vivaro HRM 451 Planuojame, kad per
metus atsižvelgiant į Covid -19 sąlygas nuvažiuos apie 2000 km (jei vyks bent dalis
suplanuotų koncertų. Į išlaikymo kainą įtrauktos kuro išlaidos)
2. Įstaigos 57 vietų autobusas prie tarnybinio transporto nepriskiriamas.

Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės
transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)
Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo
išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam
kilometrui (eurai)

18,6

Vadovo pavaduotojas R. Žukas

1500

Vadovo pavaduotojas R. Žukas

0,75

Vadovo pavaduotojas R. Žukas

Investicijų projektai
I. Projektų valdymas:
1. Šiemet įstaiga investicinių projektų neplanuoja.

Laikinai einanti vadovės pareigas

Investicijų projekto X įgyvendinimo pažanga
(proc.)

-

Vertinimo kriterijus neplnuojamas

Marija Tarasova

