
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. ĮV-291

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama reikšmė

Sąsaja su planavimo dokumentais,

 kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

1. Pristatyti koncertinės įstaigos kūrybinę veiklą šalyje, paremtą pagrindinės 

krypties - šalies istorijos perkėlimu į profesionalią sceną, skatinti kultūros raiškos 

įvairovę ir rodomų programų diversifikaciją pagal auditorijos grupes, tuo pačiu 

didinti kultūros paslaugų prieinamumą.  

Spektaklių, koncertinių programų, įskaitant 

edukacines, žiūrovų skaičius (tūkst. žm.)
30

Kultūros ministro valdymo sričių 2022–2024 metų 

strateginis veiklos planas. 

Kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetas Nr. 

1. Kultūros vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir 

valstybės raidoje.

2. Siekiant pritraukti naują auditoriją, intensyvinti ansamblio veiklos sklaidą 

internete, didinant pasirodymų bei įrašų skaičių ir prieinamumą virtualioje 

erdvėje, tęsiant papildomų skaitmeninių paslaugų plėtrą.

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.) 350 000

Kultūros ministro valdymo sričių 2022–2024 metų 

strateginis veiklos planas. 

Kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetas Nr. 

2. Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas.

3. Užbaigti naują komunikacijos strategiją, ją stiprinti organizuojant viešas 

diskusijas su scenos meno sričių ekspertais, suaktyvinant ansamblio alumni 

bendruomenės įsitraukimą ir naujų partnerysčių užmezgimą.

Aktyvūs rinkodaros veiksmai (vnt.) 3

Kultūros ministro valdymo sričių 2022–2024 metų 

strateginis veiklos planas. 

Kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetas Nr. 

2. Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas.

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

Veiklos planu prisidedama siekiant šių

kultūros ministro valdymo sričių

2022–2024 metų strateginio veiklos plano

tikslų ir uždavinių:

KONCERTINĖ ĮSTAIGA VALSTYBINIS DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIS "LIETUVA"

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

1884,0 tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui – 1585,0 tūkst. eurų; turtui – 0,0 tūkst. eurų.

4 NPP strateginis tikslas.  Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės

kūrybingumą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5 pažangos uždavinys. Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

6 pažangos uždavinys. Atgaivinti visuomenei reikšmingą kultūros ir tautinį paveldą ir didinti jo naudojimą visuomenės

poreikiams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



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

Lankytojų skaičius (žm.) 30 000 Kultūros projektų vadovė M. Tarasova

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.) 350 000 Komunikacijos koordinatorė G. Ūsaitė

Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.) 7 Kultūros projektų vadovė M. Tarasova

Vidutinis salių užimtumas įstaigos organizuotose 

pasirodymuose stacionare (proc.)

0 Vertinimo kriterijus neplanuojamas

Viešai atliktų naujų kūrinių ar koncertinių 

programų skaičius (vnt.) 6 Meno vadovas G. Svilainis

Viešai atliktų pasirodymų skaičius (vnt.) 90 Kultūros projektų vadovė M. Tarasova

Nacionalinių kūrinių ar koncertinių programų 

dalis repertuare (proc.) 90 Meno vadovas G. Svilainis

Kūrinių ar koncertinių programų, skirtų vaikams 

ir mokiniams, dalis repertuare (proc.)
40 Meno vadovas G. Svilainis

Įstaigoje organizuotų jaunųjų menininkų 

rezidencijų skaičius (vnt.) 10 Meno vadovas G. Svilainis

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar 

premijų skaičius (vnt.)

0 Vertinimo kriterijus neplanuojamas

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių 

skaičius (žm.) 2500 Kultūros projektų vadovė M. Tarasova

I. Apsilankymai:

1. Aktyviai vykdysime savo koncertinę veiklą Lietuvos didmiesčiuose ir regionuose. 2022 m. 

planuojamos rodyti programos: oratorija "13" (skirta Laisvės gynėjų atminimui); oratorija 

"Karaimai" (skirta Lietuvos karaimų metams); koliažinė opera "Mažvydas" (skirta 

Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui ir Justino Marcinkevičiaus 90-osioms metinėms); 

baltiška misterija "Dievai ir žmonės"; modernaus šokio performansas "Siūbuojanti žemė"; 

dainuojamosios poezijos koncertas "Dainuoju Tau gyvenimą"; muzikos ir vaizdo koncertas 

"Bučinys iš Prancūzijos"; tradiciniai kalėdiniai ir naujametiniai renginiai. Taip pat 

dalyvausime valstybinių švenčių minėjimuose ir miestų šventėse, surengsime naujų choro 

ir orkestro programų pristatymus.

II. Kūrybinė veikla:

1. 2022 m. ansamblio "Lietuva" premjeros: 1) Oratorija "13" (komp. E. Esenvalds, rež. L. 

Dabužinskaitė) - teatralizuota oratorijos premjera įvyko 2022 m. sausio 14 d. Kauno 

nacionaliniame dramos teatre; 2) Oratorija "Karaimai" - premjera planuojama rugpjūčio 19-

20 d. Trakų pilies didžiajame kieme; 3) Muzikos ir vaizdo koncertas "Bučinys iš Prancūzijos - 

premjera planuojama kovo 15 d. Vilniaus rotušėje; 4) Edukacinė programa "Lid Lido, Rad 

Ralio" - gegužės mėn. ansamblio patalpose; 5)  Kompozitoriaus Giedriaus Svilainio kūrinių 

programa "Pūski, vėjeli" - rugsėjo mėn. Vilniuje; 6) Kalėdinis spektaklis vaikams 

"Besmegenio orkestras" (komp. J. Mieželytė, rež. J. Gricius) - gruodžio mėn. ansamblio 

patalpose.

2. Be premjerų, vykdysime šių koncertinių programų sklaidą regionuose: "Siūbuojanti 

žemė", "Dainuoju Tau gyvenimą", "Mažvydas", "Dievai ir žmonės", "Kilkim, broliai, 

sakalais", "Lux Aeterna", "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, dalyvaujantys naujose ansamblio programose (10): "Mažvydas" 

(chor. A. Krasauskaitė); "Besmegenio orkestras" (rež. J. Gricius), performansas "Siūbuojanti 

žemė" (komp. S. Miliūnaitė-Bliūdžiuvienė, N. Kiriuchinas, K. Krulikovskis, R. Svilainis, chor. 

N. Claes, M. Černeckas, R. Gudavičiūtė, S. Juraškaitė).

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1. Gegužės mėn. rengsime edukacinius užsiėmimus ansamblyje - pristatysime naują 

edukacinę programą "Lid Lido, Rad Ralio" (ji bus įtrauka į Kultūros paso rinkinį).

2. Siūlysime užsakovams kitas 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.

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)



Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius (žm.) 

0 Vertinimo kriterijus neplanuojamas

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.) 2 Komunikacijos koordinatorė G. Ūsaitė

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų 

rinkinį, skaičius (vnt.)
1 Kultūros projektų vadovė M. Tarasova

Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų 

paslaugų skaičius (vnt.)

0 Vertinimo kriterijus neplanuojamas

Pristatytų/viešai atliktų naujų kūrinių, sukurtų su 

užsienio scenos meno organizacijomis, sudarius 

Jungtinės veiklos (partnerystės) ar 

Bendradarbiavimo sutartį, skaičius (vnt.)

0 Vertinimo kriterijus neplanuojamas

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) 

arba dalyvauja(-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius 

(vnt.)
1 Kultūros projektų vadovė M. Tarasova

Tarptautinių organizacijų, kurių narė įvairiomis 

formomis yra įstaiga, skaičius (vnt.) 0 Vertinimo kriterijus neplanuojamas

Bendrų pasirodymų su kitomis Lietuvos scenos 

meno įstaigomis skaičius (vnt.)
0 Vertinimo kriterijus neplanuojamas

Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

6 Kultūros projektų vadovė M. Tarasova

II. Tarptautiškumas:

1. Jei leis pandeminės aplinkybės, birželio mėn. planuojame dalyvauti 37-jame 

tarptautiniame festivalyje „Le monde est ma tribu“ (Prancūzija - Belgija).

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Bendradarbiausime su LMTA liaudies instrumentų katedra, Lietuvos kariuomenės 

orkestru, roko grupe "Thundertale", Kazickų šeimos fondu, Lietuvos karaimų 

bendruomene, VU kameriniu orkestru, valstybiniu choru "Vilnius ir kitais.

2. Plėsime bendradarbiavimą su pavieniais istorikais, muziejininkais, kitomis kultūros 

įstaigomis, nevalstybinėmis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje.

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1. Gegužės mėn. rengsime edukacinius užsiėmimus ansamblyje - pristatysime naują 

edukacinę programą "Lid Lido, Rad Ralio" (ji bus įtrauka į Kultūros paso rinkinį).

2. Siūlysime užsakovams kitas 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.

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

I. Paslaugos:

1. Ansamblio interneto svetainės www.ansamblis-lietuva.lt elektroninėje prekyboje 

numatoma praplėsti produktų  ir paslaugų spektrą, atitinkantį ansamblio pagrindinę 

strategiją ir su ja

 susijusius rinkodaros tikslus.

2. Plečiant virtualias paslaugas ir didinant prieinamumą numatoma interneto platformose 

rodyti naujesnių modernaus šokio spektaklių ir kitų koncertinių programų įrašus.

3. Paslauga, įtraukta į Kultūros paso rinkinį - edukacinė programa "Lid Lido, Rad Ralio".



IV. Rinkodara:

1. Stiprinti rinkodaros ir komunikacijos strategiją, taikant šias viešinimo priemones:

a) Socialinėje erdvėje organizuoti diskusijas su istorikais, atlikėjais ir kt. sričių specialistais 

apie istorinius įvykius, laikotarpius ir asmenybes, kurie atsispindi ansamblio sukurtose ir 

kuriamose programose.

b) Suaktyvinti suburtą ansamblio alumni  bendruomenę, įtraukiant į numatomas 

programas.

c) Užbaigti naują ansamblio komunikacijos strategiją, pasitelkiant ekspertus iš šalies.                                                                             

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.) 0 Vertinimo kriterijus neplanuojamas

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Turime ištikimų ansambliui savanorių grupę, kuri mums nuolat padeda net tik sostinėje 

vyksiančių pasirodymų metu, bet ir regionuose. Taip pat nuolat kviečiame jaunimą 

prisijungti prie mūsų veiklos (savanorystės anketa visuomet  prieinama mūsų internerneto 

svetainėje www.ansamblis-lietuva.lt)

Įstaigoje ir/ar jo renginiuose bent kartą dirbusių 

savanorių skaičius (vnt.)
10 Kultūros projektų vadovė M. Tarasova

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 95 Vadovo pavaduotojas R. Žukas

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, 

tenkantis vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.)
0,2 Vadovo pavaduotojas R. Žukas

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)
10 Vadovo pavaduotojas R. Žukas

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)
10 Vadovo pavaduotojas R. Žukas

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos 

tobulinimui (eurai)
10 Vadovo pavaduotojas R. Žukas

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)
170000 Vadovė E. Katauskienė

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)
130000 Vadovė E. Katauskienė

I. Personalo valdymas:

1. Planuojame Išlaikyti esamą pareigybių skaičių.

2. Organizuoti  kūrybinių darbuotojų ir aptarnaujančio  personalo paieškas.

3. Motyvuoti įstaigos darbuotojus,  sudaryti  sąlygas tobulinimuisi.

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Įstaigos administracijos ir kūrybinių darbuotojų dalyvavimas tobulinimosi kursuose ir 

seminaruose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Dėl pandemijos šiemet neplanuojame  bendrų viso kolektyvo  seminarų. Planuojami 

pavieniai administracijos darbuotojų tobulinimosi seminarai viešųjų pirkimų, finansų ar 

personalo valdymo temomis, bei atskirų  atlikėjų grupių aktorinio meistriškumo, bei fizinio 

pasirengimo kursai. 

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Lėšų skyrimas profesionalinio scenos meno veiklos nacionalinės programos projektams 

2022 m. (130.000 EUR).

Turtas

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai



I. Nekilnojamo turto valdymas:                                                                                                      Dėl 

didėjančių šildymo ir kitų komunalinių išlaidų šiemet pastatų išlaikymo kainą planuojame 

šiek tiek didesnę. 

Įstaiga valdo 1464 kv. m.  administracines patalpas esančias Panerių g. 39 ir angarą- garažą 

443 kv. m. esantį  M.Sležiavičiaus g. 16, Vilniuje.

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)

21 Vadovo pavaduotojas R. Žukas

Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės 

transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai) 2000 Vadovo pavaduotojas R. Žukas

Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam 

kilometrui (eurai)
0,3 Vadovo pavaduotojas R. Žukas

I. Projektų valdymas:

1. Šiemet įstaiga investicinių projektų neplanuoja.

Investicijų projekto X  įgyvendinimo pažanga 

(proc.) - Vertinimo kriterijus neplanuojamas

Vadovė Edita Katauskienė

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 10000 km. 

2. Įstaigos  57 vietų autobusas prie tarnybinio transporto nepriskiriamas. 

Investicijų projektai


