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LIETUVOS LIAUDIES KULTŪROS CENTRO 2012 METŲ VEIKLOS PLANAS
2012 metų asignavimai (tūkst. litų) Tarpinstitucinio veiklos
iš jų
plano kodas ir
išlaidoms
Įvykdypavadinimas, kitų programų
Tikslo,
VertiniTikslo,
mo
ir strategijų pavadinimas,
uždavinio,
Vertinimo kriterijaus mo kriteriAtsakingi
uždavinio,
Veiksmo pavadinimas
termiatitinkamai jų priemonės
iš jų
turtui
priemonės
pavadinimas
jaus
vykdytojai
iš viso
priemonės kodas
nas
punktas, Vyriausybės
darbo
įsigyti
pavadinimas
reikšmė
iš viso
(ketv.)
prioriteto kodas ir
užmokesprioritetinio darbo
čiui
pavadinimas
9
1
2
3
4
5
6
7
8
PROGRAMA „KULTŪROS PRIEINAMUMO VISOJE LIETUVOJE DIDINIMAS IR VISUOMENĖS DALYVAVIMO KULTŪROJE SKATINIMAS“
04.003.02
TIKSLAS. Sudaryti palankias sąlygas bendruomenių meninei saviraiškai, skatinti kultūrinį gyvenimą, sudaryti
04.003.02.01
UŽDAVINYS. Skatinti kultūros turinio ir formų įvairovę regionuose
04.003.02.01.02 Priemonė. Užtikrinti Lietuvos liaudies kultūros centro veiklą
1893 1893
1128
0
Surengti tradicinę tremtinių Surengtų renginių
1
Direktorius Saulius
III
100
100
0
0
šventę Ariogaloje
skaičius
Liausa
Dalyvių skaičius
2000
Rengti nacionalinį ir
sąrašų skaičius
6
Direktoriaus
IV
1793 1793
1128
0
Etninės kultūros plėtros
lokalinius nematerialaus
pavaduotoja Vida
valstybinė 2010-2014 metų
kultūros paveldo vertybių
Šatkauskienė
programa, 1.2 puktas
sąrašus
Modernizuoti Lietuvos
įsteigti padaliniai
2
Direktorius Saulius
IV
Etninės kultūros plėtros
liaudies kultūros centro
Liausa
valstybinė 2010-2014 metų
materialinę bazę, įsteigti
programa, 1.8.3 puktas
struktūrinius padalinius:
Tautinio kostiumo skyrių ir
Nematerialaus kultūros
paveldo vertybių apskaitos
skyrių

Organizuoti regionuose
mokomuosius seminarus
kultūros ir švietimo
specialistams, folkloro
ansamblių vadovams,
bendruomenėms, kaimo
turizmo organizatoriams,
tautodailininkams ir
tradiciniams amatininkams

renginių skaičius

8

Rengti regionines
mokomąsias vasaros
stovyklas-kūrybines
laboratorijas folkloro
ansamblių ir kitų liaudies
kūrybos sričių dalyviams ir
vadovams

renginių skaičius

3

Organizuoti vaikų ir jaunimo
konkursus „Tramtatulis“,
„Patrepsynė“ ir „Mano
gimtinė“, kitus vaikams ir
jaunimui skirtus etninės
kultūros renginius šalies,
regionų ir savivaldybių mastu

renginių skaičius

2

Įgyvendintų priemonių
skaičius

7

Išanalizuoti sutartinių
sklaidos padėtį ir parengti
rekomendacijas dėl jos
gerinimo, organizuoti
mokymus, tyrimus,
populiarinimą

I-IV

Etninės kultūros plėtros
valstybinė 2010-2014 metų
programa, 2.4 puktas

II-III

Etninės kultūros plėtros
valstybinė 2010-2014 metų
programa, 2.8 puktas

Folkloro poskyrio
vyriausios
specialistės
Audronė
Vakarinienė, Toma
Grašytė

II

Etninės kultūros plėtros
valstybinė 2010-2014 metų
programa, 2.13 puktas

Direktoriaus
pavaduotoja Vida
Šatkauskienė,
Folkloro poskyrio
vadovė Jūratė
Šemetaitė,
Choreografijos
poskyrio vyriausioji
specialistė Jolanta
Sadauskienė

I-IV

Etninės kultūros plėtros
valstybinė 2010-2014 metų
programa, 2.18 puktas

Direktoriaus
pavaduotoja Vida
Šatkauskienė,
Folkloro poskyrio
vadovė Jūratė
Šemetaitė,
Tautodailės
poskyrio vadovė
Teresė Jurkuvienė,
Papročių poskyrio
vadovė Nijolė
Marcinkevičienė
Direktoriaus
pavaduotoja Vida
Šatkauskienė,
Folkloro poskyrio
vyriausieji
specialistai Arūnas
Lunys, Toma
Grašytė

Sukurti ir diegti tradicinio
dainavimo, muzikavimo,
šokio, žodžio meno, liaudies
dailės ir amatų mokymo
metodiką pamokose, ir ją
įvertinus diegti folkloro
ansambliuose, formaliojo ir
neformaliojo švietimo
programose
Populiarinti lietuvių etninę
kultūrą lietuvių
bendruomenėse užsienyje,
rengti seminarus

Skelbti konkursus, skirti
tikslinį finansavimą,
premijuoti, kitaip skatinti
radijo ir televizijos
programas, periodinę spaudą,
kitas žiniasklaidos
priemones, nuolat
gvildenančias žmonių
užimtumo, meninės veiklos,
kultūrinio ugdymo
problematiką
Rengti kultūros forumus,
apskritus stalus,
konferencijas regionų
kultūros plėtros problemoms
Paruošti visų kategorijų
rekomendacinius kultūros
centrų nuostatus, kurie
apibrėžtų jų struktūrą,
kolektyvų kiekio, žanrų ir
meninio lygio reikalavimus,
renginių pobūdį, specialistų
kontingentą

Parengtų mokymo
metodikų skaičius

2

Folkloro poskyrio
vadovė Jūratė
Šemetaitė

I-IV

Etninės kultūros plėtros
valstybinė 2010-2014 metų
programa, 3.8 puktas

Įgyvendintų priemonių
skaičius

6

Regionų kultūros
stebėsenos,
analizės ir
informacijos
poskyrio vyraiusioji
specialistė Eglė
Ladigienė

I-IV

Etninės kultūros plėtros
valstybinė 2010-2014 metų
programa, 4.3 punktas

Pateiktų kandidatūrų
skaičius

2

Regionų kultūros
stebėsenos,
analizės ir
informacijos
poskyrio vyraiusioji
specialistė Eglė
Ladigienė

0

Mėgėjų meno plėtros 20102016 metų strategija, 1.2.1
puktas

renginių skaičius

3

Direktorius Saulius
Liausa

I-IV

Mėgėjų meno plėtros 20102016 metų strategija, 2.1.2
puktas

Dokumentų skaičius

1

Regionų kultūros
stebėsenos,
analizės ir
informacijos
poskyrio vadovė
Inga Kriščiūnienė

IV

Mėgėjų meno plėtros 20102016 metų strategija, 2.2.2
puktas

Atlikti mėgėjų meno veiklos,
kolektyvų, jų šakų ir žanrų
pasiskirstymo ir vystymo
perspektyvų regionuose,
savivaldybėse analizę ir
parengti rekomendacijas šios
veiklos plėtrai

Dokumentų skaičius

1

Regionų kultūros
stebėsenos,
analizės ir
informacijos
poskyrio vyriausias
specialistas
Robertas Lavickas

II-IV

Mėgėjų meno plėtros 20102016 metų strategija, 3.1.1
puktas

Kasmet viešai skelbti
savivaldybių reitingą pagal
mėgėjų meno veiklos
rodiklius/būklę: strateginių
priemonių numatymą ir
diegimą, kultūros centrų
darbo organizavimą, jos
atitikimą šiuolaikinės
kultūros įstaigos sampratai,
kultūros ir meno produktų
kūrimo apimtį, kokybę,
visuomenės paklausos ir
pasiūlos santykį
Rekomenduoti
savivaldybėms finansuojant
renginius prioriteto tvarka
skirti paramą renginiams,
įgyvendinantiems valstybines
kultūros programas, parengti
šių renginių kokybinio
vertinimo tvarką ir vykdyti
stebėseną

Dokumentų skaičius

1

Regionų kultūros
stebėsenos,
analizės ir
informacijos
poskyrio vadovė
Inga Kriščiūnienė

III-IV

Mėgėjų meno plėtros 20102016 metų strategija, 3.1.2
puktas

Dokumentų skaičius

1

Regionų kultūros
stebėsenos,
analizės ir
informacijos
poskyrio vadovė
Inga Kriščiūnienė,
vyriausias
specialistas
Robertas Lavickas

III-IV

Mėgėjų meno plėtros 20102016 metų strategija, 3.3.3
puktas

Parengti neformalaus
kultūrinio ugdymo veiklos
apskaitos metodiką.
Rekomenduoti
savivaldybėms ją taikyti,
vykdant mėgėjų meno
kolektyvų veiklos apskaitą

Dokumentų skaičius

1

Regionų kultūros
stebėsenos,
analizės ir
informacijos
poskyrio vyriausias
specialistas
Robertas Lavickas

III-IV

Mėgėjų meno plėtros 20102016 metų strategija, 4.1.1
puktas

Rengti įvairaus masto
žanrinius, teminius
seminarus, kursus, vasaros
akademijas, sudaryti
galimybes specialistams
dalyvauti kvalifikaciniuose
renginiuose ar stažuotėse
užsienyje
Parengti mokymo,
kvalifikacijos, įgūdžių
tobulinimo programas,
skirtas kolektyvų nariams –
atlikėjams

Renginių skaičius

20

Direktorius Saulius
Liausa, direktoriaus
pavaduotoja Vida
Šatkauskienė

I-IV

Mėgėjų meno plėtros 20102016 metų strategija, 4.2.4
puktas

Įgyvendintų programų
skaičius

4

Direktoriaus
pavaduotoja Vida
Šatkauskienė,
Folkloro poskyrio
vyriausieji
specialistai Arūnas
Lunys, Toma
Grašytė, Muzikos
poskyrio vyriausias
specialistas
Rolandas Lukošius

II-III

Mėgėjų meno plėtros 20102016 metų strategija, 4.2.5
puktas

20

Direktorius Saulius
Liausa, direktoriaus
pavaduotoja Vida
Šatkauskienė

I-IV

800
0

800
0

0
0

0
0

04.003.02.01.04 Priemonė. Vykdyti Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programą
Surengti etninės kultūros
Surengtų seminarų
specialistų, kolektyvų
skaičius (atitinka
vadovų, mokytojų, liaudies kriterijų P-04-003-02-01meistrų seminarus
01)
Surengti įvairių mėgėjų
meno sričių tarptautinius,
respublikinius renginius

Surengtų renginių
skaičius (atitinka
kriterijų P-04-003-02-0102)

5

Direktorius Saulius
Liausa, direktoriaus
pavaduotoja Vida
Šatkauskienė

I-IV

0

0

0

0

Išleisti repertuaro,
pažintinius, informacinius
reprezentacinius leidinius
(knygas, žurnalus, CD,
elektronines publikacijas),
paruošti repertuaro kūrinius
publikavimui

Išleistų leidinių skaičius
(atitinka kriterijų P-04003-02-01-03)

14

Direktorius Saulius
Liausa, direktoriaus
pavaduotoja Vida
Šatkauskienė

I-IV

20

20

0

0

Įvykdyti prioritetinių mėgėjų Įvykdytų prioritetinių
kultūros renginius
mėgėjų kultūros renginių
skaičius (atitinka
kriterijų P-04-003-02-0104)
Atnaujinti tautinių kostiumų Tautinių kostiumų
kolekciją naujais
skaičius (atitinka
pavyzdžiais, pagaminti
kriterijų P-04-003-02-01kostiumus kolektyvams
05)
Įsigyti muzikos instrumentus Naujai įsigytų muzikos
instrumentų skaičius
(atitinka kriterijų P-04003-02-01-06)

18

Direktorius Saulius
Liausa

I-IV

0

0

0

0

110

Tautodailės
poskyrio vadovė
Teresė Jurkuvienė

III-IV

250

250

0

0

35

Muzikos poskyrio
III-IV
vyriausias
specialistas
Rolandas Lukošius,
Folkloro poskyrio
Arūnas Lunys

100

100

0

0

Sukurti Dainų šventės
programų projektus

Programų skaičius

4

Direktorius Saulius
Liausa

IV

30

30

0

0

Papildyti kolektyvų
repertuarą naujais kūriniais

Naujų kūrinių skaičius

50

Muzikos poskyrio
vadovė Aurelija
Andrejauskaitė,
Choreografijos
poskyrio vadovė
Snieguolė Einikytė

III-IV

95

95

0

0

Pagaminti Dainų šventės
programų rekvizitą

Rekvizito kiekis

100

Choreografijos
III-IV
poskyrio vyriausioji
specialistė Gražina
Kasparavičiūtė

20

20

0

0

100

Muzikos,
Choreografijos,
Teatro, Folkloro
poskyrių
specialistai
Direktorius Saulius
Liausa

I-IV

34

34

0

0

II-IV

191

191

0

0

Suteikti konsultacijas
Konsultacijų skaičius
kultūros specialistams,
(atitinka kriterijų P-04kolektyvų vadovams, liaudies 003-02-01-07)
meistrams
Skatinti geriausius meno
kolektyvų vadovus ir naujas
iniciatyvas

Paskatintų asmenų
skaičius

115

Viešinti dainų šventės
tradicijas Lietuvoje ir
užsienyje
Suinventorinti žodinio ir
nematerialaus kultūros
paveldo reiškinius

Teikti metodinę pagalbą
liaudies meno, amatų
tradicijas puoselėjantiems
centrams

Viešinimo priemonių
skaičius

8

Direktorius Saulius
Liausa

Suinventorinto žodinio ir
nematerialaus kultūros
paveldo reiškinių skaičius
(atitinka kriterijų P-04003-02-01-09)

5

Direktoriaus
pavaduotoja Vida
Šatkauskienė

konsultacijų ir seminarų
skaičius

23

Tautodailės
poskyrio vadovė
Teresė Jurkuvienė,
vyriausioji
specialistė Danutė
Keturakienė

1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti (1+2)

60

60

0

0

II-IV

0

0

0

0

I-IV

0

0

0

0

2693
2693
0
0
0
2693

2693
2693
0
0
0
2693

1128
1128
0
0
0
1128

0
0
0
0
0
0

Mėgėjų meno plėtros
20102016 metų strategijos
5.2.4 punktas

