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

LIETUVOS NACIONALINIO KULTŪROS CENTRO
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Metų prioritetinė veikla

Siekiamas pokytis
(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)

1. Dainų ir šokių šventės tradicijos tęstinumo užtikrinimas, sukuriant tai įgalinančias
teisines prielaidas:
Parengtų dokumentų skaičius (vnt.)
Dalyvavimas rengiant Dainų švenčių įstatymo naujos redakcijos projektą, Dainų ir
šokių švenčių tradicijos tęstinumo užtikrinimo veiksmų plano parengimas.

2. Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020–2024 m. veiksmų
plane numatytų priemonių įgyvendinimas

Įgyvendintų priemonių skaičius

3. Informacijos išteklių apie kultūros tradicijas, visuomenės kūrybiškumą plėtra ir
prieinamumo didinimas, naujų virtualių viešinimo formų (e-paslaugų ir e-produktų) Visuomenei pateiktų naujų virtualių viešinimo
diegimas.
priemonių skaičius (vnt.)

4. LNKC, kaip nacionalinės įstaigos, lyderystės kultūros centrų veiklų lauke
stiprinimas: dalyvauti rengiant Kultūros centrų (toliau – KC) įstatymo pataisas;
plėtoti įstaigos, kaip kompetencijų centro, funkcijas, sukaupti duomenis apie KC
techninę infrastruktūrą, rengti siūlymus dėl mėgėjų meno kolektyvų veiklos
tęstinumo ir vadovų motyvacijos priemonių, esant nepalankioms, nenugalimoms
aplinkybėms ir/ar kitoms grėsmėms.

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

Parengtų pasiūlymų, rekomendacijų skaičius
(vnt.)

Siekiama reikšmė

2

6

38

Sąsaja su planavimo dokumentais,
kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais
Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos
2020–2024 metų veiksmų planas;
Kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio
veiklos plano 3 prioritetas - Integralios kultūros paveldo
apsaugos ir aktualizavimo politikos stiprinimas.
Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos
2020–2024 metų veiksmų planas;
Kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio
veiklos plano 3 prioritetas - Integralios kultūros paveldo
apsaugos ir aktualizavimo politikos stiprinimas.
Kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio
veiklos plano 2 prioritetas - Kultūros paslaugų prieinamumo ir
kokybės gerinimas

Kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio
veiklos plano 2 prioritetas - Kultūros paslaugų prieinamumo ir
kokybės gerinimas ir 3 prioritetas - Integralios kultūros paveldo
apsaugos ir aktualizavimo politikos stiprinimas

4

1111 tūkst. eurų, iš jų:
darbo užmokesčiui – 861 tūkst. eurų; turtui – 0 tūkst. eurų.

1 strateginis tikslas: P R I E I N A M U M A S ir D A L Y V A V I M A S, 01-08 programa: Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės
atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas; 01-08-03 tikslas: Skatinti pilietinę-tautinę savimonę bei kūrybingos
Veiklos planu prisidedama siekiant šių
asmenybės ugdymą; 03-02 uždavinys: Stiprinti regionų savitumą, bendruomeniškumą, kūrybiškumą, kultūros sklaidą ir kultūrinį verslumą;
kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 metų
03-02-01 priemonė: Stiprinti regionų savitumą, bendruomeniškumą, kūrybiškumą, kultūros sklaidą ir kultūrinį verslumą; 03-02-02
strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:
priemonė: Užtikrinti Dainų švenčių tradicijos tęstinumą; 03-02-04 priemonė: Remti Lietuvos tradicinės kultūros puoselėjimo iniciatyvas
užsienyje.

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas

Siekiama reikšmė

Atsakingas darbuotojas, pareigos

Parengtų dokumentų skaičius (vnt.)

3

Surengtų posėdžių, pasitarimų skaičius (vnt.)

18

Direktorius Saulius Liausa, direktoriaus pavaduotojos Inga
Kriščiūnienė, Vida Šatkauskienė, Mėgėjų meno skyriaus vadovė
Jolanta Kisielytė-Sadauskienė, projektų vadovė Ieva Krivickaitė,
kultūros centrų ir kvalifikacijos tobulinimo specialistė Jurgita
Aleknavičienė, tautodailės specialistės Asta Valiukevičienė,
Solveiga Jakučiūnaitė.

Surengtų konferencijų, simpoziumų skaičius (vnt.)

2

Atliktų analizių, parengtų rekomendacijų skaičius
(vnt.)

6

Kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų dalyvių
skaičius (tūkst. žm.)

37

Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Valstybės kultūros politikos įgyvendinimas regionų, etninės kultūros, mėgėjų meno,
dainų ir šokių švenčių tradicijų tęstinumo ir plėtros, kultūros centrų tinklo, Lietuvos
visuomenės ir pasaulio lietuvių kūrybiškumo, kultūrinės raiškos srityse:
1. Dalyvauti Dainų švenčių nacionalinės komisijos ir Dainų švenčių tarybos darbe (2
posėdžiai), organizuoti meno šakų ir žanrų ekspertų komisijų darbą (surengti 14 posėdžių).
2. Dalyvauti Baltijos valstybių dainų ir šokių švenčių tradicijos apsaugos ir plėtotės komiteto
darbe, surengti 2 nuotolinius komiteto posėdžius, suderinti principus, rengiant šalių
ataskaitas UNESCO dėl šios tradicijos išsaugojimo, bendradarbiaujant su partneriais iš
Lietuvos, Latvijos ir Estijos suorganizuoti nuotolinę tarptautinę konferenciją, skirtą
aktualiems tradicijos išsaugojimo klausimams aptarti, parengti konferencijos rezoliuciją.
3. Vykdyti kultūros centrų stebėseną: tobulinti statistinių duomenų bazę, parengti 2020 m.
KC statistikos ataskaitą, papildyti ir tikslinti duomenis apie Lietuvos kultūros centrų
techninę infrastruktūrą, atlikti KC dirbančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, kompetencijų
skaitinimo ir perkvalifikavimo poreikio analizę ir parengti ilgalaikį veiksmų planą.
4. Surengti tarptautinį simpoziumą "Tautodailė šiuolaikinėje visuomenėje", analizuojantį
tautodailės srities būklę, parengti situacijos gerinimo priemones numatančią rezoliuciją.
5. Vadovaujantis Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo 2020-2024 metų veiksmų
planu, analizuoti NKP išsaugojimo situaciją savivaldybėse, prisidėti prie jos gerinimo,
drauge su KM, LSA rengiant rekomendacijas, dalyvaujant KM sudarytoje darbo grupėje,
rengti trimetę ataskaitą UNESCO dėl NKP išsaugojimo.

Kultūros centrų organizuojamų renginių lankytojų
skaičius (tūkst. žm.)

II. Visuomenės įtrauktis į kultūros raišką, organizuojant įvairias mėgėjų meno šakas,
etninės kultūros ir dainų švenčių tradicijas plėtojančius, viešinančius, edukacinius ir kt.
renginius:
1. Apdovanojimai (2): Geriausių mėgėjų meno kolektyvų apdovanojimai „Aukso paukštė;
Geriausio kultūros centro premijavimas.
2. Etninės kultūros (NKP) renginiai (7): Baltijos šalių forumas „Baltica-web“; vaikų ir
moksleivių konkursas „Tramtatulis“; liaudies meno paroda „Aukso vainikas“, tradicinius
šokius populiarinančių mokyklų konkursas, tradicinių šokių akcija, kt.
3. Mėgėjų meno renginiai (10): vaikų ir suaugusiųjų chorų koncertai, festivaliai, vokalinių
ansamblių, liaudiškų šokių grupių; suaugusiųjų mėgėjų teatrų, vaikų ir jaunimo teatrų
konkursai ir apžiūros.
4. Regioninės dainų šventės (3): Pasvalyje, Tauragėje, Vakarų Lietuvos krašto Dainų šventė
Klaipėdoje.

11 000

Suorganizuotų etninės kultūros ir mėgėjų meno
renginių skaičius (vnt.)

23

Suorganizuotų etninės kultūros ir mėgėjų meno
renginių dalyvių skaičius (vnt.)

33 945

S. Liausa, V. Šatkauskienė, I. Kriščiūnienė, I. Krivickaitė, J.
Šemetaitė, J. Kisielytė-Sadauskienė, instrumentinio folkloro
specialistas A. Lunys, choreografinio folkloro specialistė A.
Vakarinienė, nematerialaus kultūros paveldo specialistės
Loreta Sungailienė, Skirmantė Ramoškaitė, tautodailės
specialistės S. Jakučiūnaitė ir A. Valiukevičienė, tautinio
kostiumo specialistė Danutė Keturakienė, specialistėvadybininkė Sandra Stalnionytė, choreografijos specialistės G.
Kasparavičiūtė, Ž. Adomaitienė, teatro specialistai I.
Maciulevičienė, R. Abukevičius, chorų specialistės Aurelija
Andrejauskaitė, Aistė Valentaitė, pučiamųjų orkestrų
specialistas Gerimantas Statinis, pasaulio lietuvių
bendruomenių kultūros specialistė Jurga Gailiūtė, technologijų

renginius:
1. Apdovanojimai (2): Geriausių mėgėjų meno kolektyvų apdovanojimai „Aukso paukštė;
Geriausio kultūros centro premijavimas.
2. Etninės kultūros (NKP) renginiai (7): Baltijos šalių forumas „Baltica-web“; vaikų ir
moksleivių konkursas „Tramtatulis“; liaudies meno paroda „Aukso vainikas“, tradicinius
šokius populiarinančių mokyklų konkursas, tradicinių šokių akcija, kt.
3. Mėgėjų meno renginiai (10): vaikų ir suaugusiųjų chorų koncertai, festivaliai, vokalinių
ansamblių, liaudiškų šokių grupių; suaugusiųjų mėgėjų teatrų, vaikų ir jaunimo teatrų
konkursai ir apžiūros.
4. Regioninės dainų šventės (3): Pasvalyje, Tauragėje, Vakarų Lietuvos krašto Dainų šventė
Klaipėdoje.
5. Lietuvos tremtinių, politinių kalinių sąskrydis „Su Lietuva širdy“.
6. Edukaciniai renginiai (7): Mokymai jaunimo folkloro ansamblių dalyviams,
besimokantiems tautodailės, užsienio lietuvių bendruomenėms, Vaikų chorų stovykla
„Junior Choir Camp“.
7. Etninės kultūros medžiagos fiksavimo, etnoinstrumentologinė ekspedicijos (2).
Iš visų renginių planuojami: 6 nuotoliniai ar pusiau nuotoliniai, 11 vaikams ir jaunimui, 1
senjorams.
Iš viso EK/NKP renginių, įskaitant tautodailės konferenciją, ekspedicijas, edukacijas – 15,
mėgėjų meno renginių, įskaitant konferenciją, apdovanojimus, edukaciją – 18.

III. Kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo veiklų vykdymas, tam skirtų renginių
organizavimas:
1. EK/NKP srities kvalifikacijos tobulinimo renginiai (20, 10 nuotolinių): respublikinis
seminaras etninės kultūros specialistams, respublikiniai ir regioniniai seminarai mokymai už
NKP ir Sąvadą atsakingiems savivaldybių specialistams, saugomų teritorijų specialistams,
bendruomenių nariams, šokio, dainavimo, pasakojimo seminarai folkloro ansamblių
vadovams, seminarai mokytojams, tautodailininkams, tautinio, archeologinio, istorinio
kostiumo gamintojams ir kt.;
2. Seminarai mėgėjų meno srityje (17; 2 nuotoliniai): suaugusiųjų ir vaikų chorų, pučiamųjų
instrumentų orkestrų vadovams, šokių liaudiškos muzikos kolektyvų vadovams, teatrų
vadovams, režisieriams.
3. Seminaras PLB pirmininkams, kultūros lyderiams, meno kolektyvų vadovams (1).
4. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai savivaldybių, KC specialistams: kultūros
administratoriams, KC vadovams, specialistams, techninių sričių specialistams (9, 1
nuotolinis).
9 seminarai iš visų surengtųjų skirti vaikų ir jaunimo mokytojams, ugdytojams (juose
numatoma 2780 dalyvių).

Suorganizuotų etninės kultūros ir mėgėjų meno
renginių žiūrovų skaičius (vnt.)

57 200

Suorganizuotų virtualių renginių skaičius (vnt.)

6

Suorganizuotų virtualių renginių žiūrovų skaičius
(vnt.)

4000

Suorganizuotų edukacinių renginių skaičius (vnt.)

7

Suorganizuotų edukacinių renginių dalyvių
skaičius (vnt.)

620

Surengtų kultūros darbuotojų seminarų skaičius
(vnt.)

47

Surengtų kultūros darbuotojų seminarų dalyvių
skaičius (vnt.)

4500

Surengtų virtualių kultūros darbuotojų seminarų
skaičius (vnt.)

15

Surengtų virtualių kultūros darbuotojų seminarų
dalyvių skaičius (vnt.)

2250

LNKC organizuotuose seminaruose išklausytų
akademinių valandų skaičius (vnt.)

500

LNKC darbuotojų skaitytų paskaitų, vestų mokymų
skaičius (vnt.)

40

IV. Su įstaigos kuruojamomis sritimis susijusių įvairaus pobūdžio leidinių parengimas ir
Išleistų leidinių skaičius (vnt.)
leidyba, kitų publikavimo ir viešinimo formų, prieigos prie elektroninių duomenų šaltinių,
skirtų specialistams, kolektyvams, visuomenei, kūrimas, atnaujinimas:
1. Dainų šventės, kiti etninės kultūros ir mėgėjų meno repertuaro rinkiniai (6): 2 natų
knygos chorams, lietuvių sceninių šokių rinkinys, 2024 m. dainų šventės Šokių dienos
repertuaro I knyga, tradicinių ratelių, žaidimų, šokių rinkinys(II ir III knygos),
2. Parengti ir išleisti 6 žurnalo „Būdas“ numeriai.
3. Knyga (monografija) apie pučiamųjų orkestrų dirigentą Romą Balčiūną.
4. Bukletai ir katalogai (2): Bukletas „Lietuvos NKP vertybių sąvadas 2020“, parodos
„Aukso vainikas“ katalogas;
5. CD ir DVD (6): 2 chorinės muzikos CD, 3 folkloro CD; Laimutės Kisielienės autorinių šokių
DVD.
6. LNKC tinklalaidė, skirta paminėti LNKC įkūrimo 80-metį: periodiškai kurti ir transliuoti
laidas Facebook, Youtube kanalais (parengti 10 laidų).

21

specialistas A. Lunys, choreografinio folkloro specialistė A.
Vakarinienė, nematerialaus kultūros paveldo specialistės
Loreta Sungailienė, Skirmantė Ramoškaitė, tautodailės
specialistės S. Jakučiūnaitė ir A. Valiukevičienė, tautinio
kostiumo specialistė Danutė Keturakienė, specialistėvadybininkė Sandra Stalnionytė, choreografijos specialistės G.
Kasparavičiūtė, Ž. Adomaitienė, teatro specialistai I.
Maciulevičienė, R. Abukevičius, chorų specialistės Aurelija
Andrejauskaitė, Aistė Valentaitė, pučiamųjų orkestrų
specialistas Gerimantas Statinis, pasaulio lietuvių
bendruomenių kultūros specialistė Jurga Gailiūtė, technologijų
specialistai Jonas Tumasonis-Adominis, Paulius Jurkus ir
Justinas Ladyga

S. Liausa, I. Kriščiūnienė, V. Šatkauskienė, kultūros centrų ir
kvalifikacijos tobulinimo specialistė J. Aleknavičienė,
atitinkamų sričių etninės kultūros ir mėgėjų meno specialistai

Dizainerė Audronė Lasinskienė, kalbos tvarkytoja Renata
Radavičiūtė, "Būdo" žurnalo vyrausioji redaktorė Saulė
Matulevičienė, redaktoriai: Juozas Šorys, Dainius Razauskas,
Lina Leparskeinė, specialistai: A. Andrejauskaitė, A.
Vakarinienė, G. Kasparavičiūtė, G, Statinis, J. Šemetaitė, A.
Lunys, D. Keturakienė, S. Stalnionytė, A. Valiukevičienė, S.
Jakučiūnaitė, J. Tumasonis-Adominis, J. Ladyga, P. Jurkus ir kt.

1. Dainų šventės, kiti etninės kultūros ir mėgėjų meno repertuaro rinkiniai (6): 2 natų
knygos chorams, lietuvių sceninių šokių rinkinys, 2024 m. dainų šventės Šokių dienos
repertuaro I knyga, tradicinių ratelių, žaidimų, šokių rinkinys(II ir III knygos),
2. Parengti ir išleisti 6 žurnalo „Būdas“ numeriai.
3. Knyga (monografija) apie pučiamųjų orkestrų dirigentą Romą Balčiūną.
4. Bukletai ir katalogai (2): Bukletas „Lietuvos NKP vertybių sąvadas 2020“, parodos
„Aukso vainikas“ katalogas;
5. CD ir DVD (6): 2 chorinės muzikos CD, 3 folkloro CD; Laimutės Kisielienės autorinių šokių
DVD.
6. LNKC tinklalaidė, skirta paminėti LNKC įkūrimo 80-metį: periodiškai kurti ir transliuoti
laidas Facebook, Youtube kanalais (parengti 10 laidų).
7. Interneto publikacijos: parengti ir Youtube, Facebook paskyrose paskelbti švietėjiškas,
mokomąsias, metodines medžiagas, filmus, kurti naujus ir pildyti esamus duomenų
rinkinius (iš viso 21): 5 nauji NKP vertybes, 3 dainų švenčių žanrus pristatantys filmai, 4
virtualios tautodailės ir amatų pamokos, 5 metodinės priemonės, virtuali ekskursija po
„Aukso vainiko 2020“ parodą, tautinių drabužių pristatymų rinkinys (8 siužetai); naujas
duomenų publikavimo rinkinys „Iš LNKC archyvo“ (10 siužetų), papildytas tradicinių šokių
rinkinys (7 nauji šokiai) ir kt.
8. 2020 m. pradėtą kurti „Virtualią dainų švenčių tradicijos ekspoziciją“ papildyti naujomis
priemonėmis – parengti ir įdiegti terminalo dalis „Mediateka“, „Tautinis kostiumas“ (2).
9. Dainų švenčių 100-mečiui kurti naują Dainų švenčių interneto svetainę. (1)
10. Socialiniuose tinkluose tiesiogiai transliuoti gyvai organizuojamus renginius (4).

V. Dainų ir šokių švenčių tradicijos tęstinumo užtikrinimas ir pasirengimo 2024 m. dainų
šventei proceso organizavimas:
1. Pakartotinai paskelbti Folkloro dienos programos kūrimo konkursą. Atsižvelgiant į dainų
šventės perkėlimą į 2024 m. ir pasiruošimą tradicijos 100-mečio minėjimui, įtvirtinti
bendrąją šventės koncepciją ("Kad giria žaliuotų") bei atnaujinti 7 jos programų
koncepcijas.
2. Rengti konkursus ir skatinti naujų autorinių repertuaro kūrinių atsiradimą, juos įsigyti,
rengti aranžuotes, orkestruotes, fonogramas;
3. Organizuoti tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų kolektyvams gamybą, atnaujinti
LNKC tautinių kostiumų kolekciją naujais pavyzdžiais;
4. Organizuoti muzikos instrumentų meno kolektyvams įsigijimą;
5. Skatinti geriausius meno kolektyvų vadovus ir naujas iniciatyvas;
6. Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, jų vadovų, liaudies meno meistrų konsultantų
tinklo veiklą.

Lina Leparskeinė, specialistai: A. Andrejauskaitė, A.
Vakarinienė, G. Kasparavičiūtė, G, Statinis, J. Šemetaitė, A.
Lunys, D. Keturakienė, S. Stalnionytė, A. Valiukevičienė, S.
Jakučiūnaitė, J. Tumasonis-Adominis, J. Ladyga, P. Jurkus ir kt.
Naujai sukurtų virtualių elektroninių duomenų
šaltinių skaičius (vnt.)

3

Naujai sukurtų virtualių švietėjiškų, mokomųjų,
metodinių publikacijų skaičius (vnt.)

38

Atnaujintų 2024 m. dainų šventės programų
koncepcijų skaičius (vnt.)

8

Įsigytų naujų kūrinių, aranžuočių, fonogramų
skaičius (vnt.)

60

Naujai įsigytų muzikos instrumentų skaičius (vnt.)

60

Pagamintų ir atnaujintų tautinių ir istorinių
kostiumų skaičius (vnt.)

250

Paskatintų asmenų skaičius (vnt.)

256

LNKC įsteigto konsultantų tinklo suteiktų
konsultacijų skaičius (vnt.)

120

VI. Nematerialaus kultūros paveldo (toliau – NKP) išsaugojimas ir stiprinimas,
Parengtų, suderintų dokumentų, tvarkų,
Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado (toliau –Sąvadas) sudarymas, jo
pasirašytų sutarčių skaičius (vnt.)
informacinės sistemos įdiegimas:
1. Dalyvauti parengiant Sąvado nuostatų ir Sąvado saugos nuostatų naujas redakcijas,
užbaigti Sąvado informacinės sistemos techninės specifikacijos derinimo, sistemos
įdiegimo, talpinimo duomenų centre ir atvėrimo visuomenei procesus.
2. Patobulinti Sąvado formavimo metodiką (parengti ir suderinti gerosios patirties
paraiškos anketa, jungtinių paraiškų rengimo bei teikimo tvarką), parengti Sąvado komisijos
nuostatus, organizuoti naujų NKP vertybių pasiūlymų ir paraiškų teikimo į Sąvadą ir jų
vertinimo procesus, konsultuoti paraiškų teikėjus ir saugotojus, įtraukti naujas vertybes.
3. Bendradarbiauti su mokslo, saugomų teritorijų, žemės ūkio, turizmo institucijomis,
siekiant Sąvado ir kitų NKP reiškinių išsaugojimo plėtros, pasirašyti bendradarbiavimo
sutartis su LMTA, STT.
4. Pristatyti Sąvadą ir jo vertybes visuomenei nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu – surengti

7

S. Liausa, I. Kriščiūnienė, V. Šatkauskienė, etninės kultūros ir
mėgėjų meno sričių specialistai

S. Liausa, V. Šatkauskienė, L. Sungailienė, S. Ramoškaitė, P.
Jurkus, J. Tumasonis

informacinės sistemos įdiegimas:
1. Dalyvauti parengiant Sąvado nuostatų ir Sąvado saugos nuostatų naujas redakcijas,
užbaigti Sąvado informacinės sistemos techninės specifikacijos derinimo, sistemos
įdiegimo, talpinimo duomenų centre ir atvėrimo visuomenei procesus.
2. Patobulinti Sąvado formavimo metodiką (parengti ir suderinti gerosios patirties
paraiškos anketa, jungtinių paraiškų rengimo bei teikimo tvarką), parengti Sąvado komisijos
nuostatus, organizuoti naujų NKP vertybių pasiūlymų ir paraiškų teikimo į Sąvadą ir jų
vertinimo procesus, konsultuoti paraiškų teikėjus ir saugotojus, įtraukti naujas vertybes.
3. Bendradarbiauti su mokslo, saugomų teritorijų, žemės ūkio, turizmo institucijomis,
siekiant Sąvado ir kitų NKP reiškinių išsaugojimo plėtros, pasirašyti bendradarbiavimo
sutartis su LMTA, STT.
4. Pristatyti Sąvadą ir jo vertybes visuomenei nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu – surengti
vertybių paskelbimo ceremoniją, išleisti bukletą, viešinti TV, radijo, kitomis žiniasklaidos
priemonėmis (8 pozicijos), socialiniais tinklais, Sąvado svetainėje (7 pristatymai), paskelbti 3
straipsnius "Būdo" žurnale, pristatyti vertybes , sukurti 5 Sąvado vertybes pristatančius
filmus (liet. ir angl. kalbomis).
5. Administruoti į UNESCO žmonijos NKP reprezentatyvųjį sąrašą teikiamos paraiškos
„Šiaudiniai sodai“ rengimą ir jame dalyvauti, dalyvauti rengiant 3 metų ataskaitą apie NKP
išsaugojimo situaciją Lietuvoje, vykdyti į UNESCO sąrašus įtrauktų reiškinių (sutartinių ir
kryždirbystės) priežiūrą ir prisidėti prie jų išsaugojimo veiklų, bendradarbiauti su Vilniaus r.
savivaldybe, ekspertais, užsienio šalių specialistais svarstant galimybes rengti naujas
Vilniaus verbų ir Kūčių paraiškas.
6. Bendradarbiauti su Lietuvos nacionaline UNESCO komisija, šioje srityje dirbančiomis
užsienio šalimis, Šiaurės ir Baltijos šalių NKP tinklu (Nordic-Baltic ICH network), inicijuoti ir
įgyvendinti Lietuvos NKP išsaugojimo praktikų įrašymą į šio tinklo portalą (2), dalyvauti su
NKP išsaugojimu susijusiuose tarptautiniuose renginiuose, perimti kitų šalių patirtį.

VII. Pasaulio lietuvių tautinės tapatybės išsaugojimas, dainų ir šokių švenčių tradicijos
palaikymas, lietuvių bendruomenių kultūros veiklų skatinimas, 2021-2023 m. Lietuvos
tradicijų sklaidos ir plėtros užsienyje priemonių plano įgyvendinimas:
1. Koordinuoti kultūros specialistų, dirbančių pasaulio lietuvių bendruomenėse (toliau –
PLB) darbą, skelbti konkursus, sudaryti ir atnaujinti su jais sutartis (5 naujos ir 4 pratęstos
sutartys), organizuoti apmokėjimą už darbą ir kitas išlaidas 16 darbuotojų, dirbančių su 17
kolektyvų (juose dalyvauja 417 narių).
2. Tobulinti su PLB dirbančių specialistų kvalifikaciją, atlikti tokio poreikio analizę,
organizuoti specializuotus mokymus, kviesti juos dalyvauti LNKC organizuojamuose
kvalifikacijos tobulinimo seminaruose (30 dal.), surengti seminarą PLB pirmininkams,
kultūros lyderiams, meno kolektyvų vadovams (40 dal.).
3. Bendradarbiaujant su PLB, PLB atstovybe Lietuvoje, ŠMSM ir lituanistinėmis mokyklomis
teikti įvairialypę paramą organizuojant dainų šventes, tradicinės kultūros puoselėjimo
metodines, edukacines, menines ir kitas veiklas, dalintis aktualia informacija, leidiniais,
repertuaro rinkiniais, įgyvendinti 3 nuotolines edukacines programas.
4. Įtraukti PLB atstovus, kolektyvus į Lietuvoje vykstančius liaudies meno, teatrų, tradicinių
šokių renginius (120 dal.).

Pateiktų Sąvadui vertybių paraiškų skaičius (vnt.)

10

2021 m. į Sąvadą įtrauktų naujų vertybių skaičius
(vnt.)

8

Pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius
(vnt.)

2

Įgyvendintų Sąvado viešinimo priemonių skaičius
(vnt.)

25

Įgyvendintų tarptautinių įsipareigojimų,
bendradarbiavimo priemonių skaičius (vnt.)

8

Sudarytų ir / ar atnaujintų sutarčių su mėgėjų
meno kolektyvų vadovais, specialistais skaičius
(vnt.)

9

Kolektyvų skaičius (vnt.)

17

Darbuotojų skaičius (vnt.)

16

Užsienio lietuvių bendruomenių atstovų, jose
dirbančių kultūros darbuotojų dalyvavusių LNKC
organizuotuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose
skaičius (vnt.)

70

Su užsienio lietuvių bendruomenėmis įgyvendintų
priemonių skaičius (vnt.)

12

S. Liausa, I. Kriščiūnienė, J. Gailiūtė, kultūros ir meno
specialistai

teikti įvairialypę paramą organizuojant dainų šventes, tradicinės kultūros puoselėjimo
metodines, edukacines, menines ir kitas veiklas, dalintis aktualia informacija, leidiniais,
repertuaro rinkiniais, įgyvendinti 3 nuotolines edukacines programas.
4. Įtraukti PLB atstovus, kolektyvus į Lietuvoje vykstančius liaudies meno, teatrų, tradicinių
šokių renginius (120 dal.).
Su užsienio lietuvių bendruomenėmis
įgyvendintose priemonėse dalyvavusių jų narių
skaičius (vnt.)

1140

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:
1. Pradėti prekybą LNKC leidiniais internetu per paruoštą tinklalapį (E.prekybos sistemą),
parduoti 50 leidybinių vnt.
2. Suteikti fizines paslaugas visuomenei:
Išnuomoti 15 tautinių ir baltų genčių kostiumų;
Pasirašyti 5 sutartis ir išnuomoti Didžiąją salę, kitas patalpas, atlikti garso įrašymo
paslaugas;
Vykdant leidinių įprasto pardavimo paslaugą parduoti 300 vnt. leidinių (knygų, CD, DVD,
„Būdo“ žurnalą ir kt.; NB: į suteiktų paslaugų skaičių neįtraukta );
Aptarnauti 15 išorės vartotojų, suteikiant teisę panaudoti Liaudies kūrybos archyvo
medžiaga.

Sukurtų naujų elektroninių paslaugų skaičius (vnt.)

1

A. Mickus, P. Jurkus, R. Zarankienė

Suteiktų paslaugų skaičius (vnt.)

35

D. Keturakienė, S. Stalnionytė, J. Tumasonis-Adominis,
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas R. Dulkė, garso režisieriusvadybininkas J. Ladyga, specialistas vadybininkas A. Mickus,
liaudies kūrybos dokumentavimo specialistė R. Žudienė ir kt.

II. Tarptautiškumas:
Įgyvendintų arba įgyvendinamų tarptautinių
1. Organizuoti tęstinius ir kitus tarptautinius renginius: forumą „Baltica,-Web“, vaikų chorų renginių, projektų skaičius (vnt.)
festivalį „Europa Cantat Junior“, Vaikų chorų stovyklą „Junior Choir Camp“, Tautodailės
metams skirtą simpoziumą, keramikų simpoziumą, Baltijos šalių konferenciją dainų ir šokių
švenčių tradicijos išsaugojimo klausimais; vykdyti pasirengimo Baltijos šalių studentų
šventei „Gaudeamus“ veiklas; bendradarbiauti su Šiaurės ir Baltijos šalių NKP tinklu (NordicTarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis
Baltic ICH network), dalijantis NKP išsaugojimo patirtimi.
formomis yra centras, skaičius (vnt.)
2. Narystė tarptautinėse organizacijose, darbo grupėse: vadovavimas Baltijos valstybių
komiteto dėl dainų ir šokių švenčių tradicijos išsaugojimo veikloms.
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S. Liausa, I. Kriščiūnienė, V. Šatkauskienė, J. Šemetaitė, I.
Krivickaitė, G. Kasparavičiūtė, A. Valentaitė, J. Kisielytė, A.
Valiukevičienė, S. Jakučiūnaitė, S. Ramoškaitė, L. Sungailienė ir
kt.

1

S. Liausa, I. Kriščiūnienė, V. Šatkauskienė, I. Krivickaitė

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:
1. Bendradarbiaujant su savivaldybių admininstracijomis, kultūros centrais, kitomis kultūros
įstaigomis 2021 m. numatoma surengti 22 šalies ir regioninio masto meninius, 1 edukacinį,
9 kvalifikacijos tobulinimo renginius, parengti ir išleisti 2 CD, vykdyti sąvado formavimo
veiklas.
2. Bendradarbiaujant su ŠMSM, švietimo įstaigomis vyks 8 meniniai, 5 kvalifikacijos
tobulinimo renginiai (13), su aukštosiomis mokyklomis - "Gaudeamus“ (pasirengimas), 2
festivaliai ir 2 seminarai (5), su kitomis kultūros įstaigomis - 2 meniniai, 1 kvalifikacijos
tobulinimo renginys (iš viso – 21). Vaikams ir jaunimui orientuoti 11 renginių (7 meniniai ir
4 edukaciniai renginiai), vaikų ir jaunimo mokytojams/ugdytojams skiriami 9 kvalifikacijos
tobulinimo renginiai.
3. Su mokslo ir studijų, kitų kultūros įstaigų (UNESCO nacionalinės komisijos sekretoriatu,
LNM ir kitų muziejų, bibliotekų) specialistais, ekspertais bendradarbiaujama organizuojant
konferencijas ir forumą „Baltica-Web“, didžiąją dalį kvalifikacijos tobulinimo renginių,
sudarant konkursų vertinimo komisijas, konsultantų tinklą, formuojant Sąvado nuostatas,
vertinant jam teikiamas paraiškas (šioms veikloms su LMTA planuojama pasirašyti
bendradarbiavimo sutartį), rengiant žurnalo „Būdas“ mokslines publikacijas (5).
4. Bendrų veiklų NKP švietimo, Sąvado kūrimo darbuose numatyta vykdyti su aplinkos,
žemės ūkio, turizmo sektoriumi (2).
5. Su tarybomis ir asociacijomis (KC asociacija, LSK, EKGT ir kt.), nevyriausybinėmis
organizacijomis (LTS, Chorų sąjunga, Mėgėjų teatrų sąjunga, Choreografų sąjunga, Varinių
pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija, Etninės kultūros draugija, PLB valdyba, Liaudies
instrumentų muzikos draugija „Kanklės“, vietos ir interesų bendruomenės, Tremtinių
sąjunga), taip pat su VPIO „Trimitas“ LNKC bendradarbiauja kultūros sričių ir žanrų būklės
stebėsenos veiklose, organizuojant renginius, seminarus, mokymus (6).
6. Įstaigos darbuotojai dalyvauja ekspertinėse institucijose, darbo grupėse: Lietuvos
UNESCO nacionalinė komisija, EKGT, prie kultūros ministerijos veikiančiose institucijose:
Dainų švenčių nacionalinė komisija, EK ir NKP taryba, KC taryba, J. Basanavičiaus premijos

Bendradarbiaujant su savivaldybių
administracijomis, kultūros centrais, kitomis
kultūros įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)

35

S. Liausa, I. Kriščiūnienė, V. Šatkauskienė, etninės kultūros,
mėgėjų meno ir regionų kultūros skyriaus specialistai

Bendradarbiaujant su švietimo, mokslo ir studijų
institucijomis, kitų žinybų įstaigomis įgyvendintų
iniciatyvų skaičius (vnt.)

26

vertinant jam teikiamas paraiškas (šioms veikloms su LMTA planuojama pasirašyti
bendradarbiavimo sutartį), rengiant žurnalo „Būdas“ mokslines publikacijas (5).
4. Bendrų veiklų NKP švietimo, Sąvado kūrimo darbuose numatyta vykdyti su aplinkos,
žemės ūkio, turizmo sektoriumi (2).
5. Su tarybomis ir asociacijomis (KC asociacija, LSK, EKGT ir kt.), nevyriausybinėmis
organizacijomis (LTS, Chorų sąjunga, Mėgėjų teatrų sąjunga, Choreografų sąjunga, Varinių
pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija, Etninės kultūros draugija, PLB valdyba, Liaudies
instrumentų muzikos draugija „Kanklės“, vietos ir interesų bendruomenės, Tremtinių
sąjunga), taip pat su VPIO „Trimitas“ LNKC bendradarbiauja kultūros sričių ir žanrų būklės
stebėsenos veiklose, organizuojant renginius, seminarus, mokymus (6).
6. Įstaigos darbuotojai dalyvauja ekspertinėse institucijose, darbo grupėse: Lietuvos
UNESCO nacionalinė komisija, EKGT, prie kultūros ministerijos veikiančiose institucijose:
Dainų švenčių nacionalinė komisija, EK ir NKP taryba, KC taryba, J. Basanavičiaus premijos
skyrimo komisija, prie ŽŪM: Tautinio paveldo produktų sertifikavimo ir tradicinių amatų
meistro atestavimo komisija, premijavimo komisija, Tautinio paveldo produktų taryba,
VGTU studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisijoje (su šia aukštąja mokykla pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis).

IV. Viešinimas ir rinkodara:
1. Teikti žiniasklaidai žodinę, rašytinę ir vizualinę informaciją apie LNKC veiklą – renginius,
leidinius, naujus projektus ir kt. Išsiųsti 30 pranešimų žiniasklaidai: internetiniams
dienraščiams, naujienų agentūroms, regionų naujienų portalams (tikintis vidutiniškai po 3
skelbimus).
2. Organizuoti informacijos pateikimą, LNKC atstovų dalyvavimą televizijos ir radijo
informacinėse ir kultūros laidose (6 interviu).
3. lnkc.lt „Naujienų“ skiltyje paskelbti 100 pranešimų.
4. Sukurti ir transliuoti LNKC tinklalaidžių ciklą Facebook ir Youtube kanalu (10 laidų).
5. Administruoti LNKC interneto svetaines lnkc.lt ir dainusvente.lt, numatant, kad jų
lankytojų skaičius vidutiniškai augs 10 %.
6. Pagrindinėje LNKC Facebook paskyroje paskelbti 170 naujienų. Numatoma, kad paskyros
sekėjų skaičius per metus išaugs apie 25 %. Facebook socialiniuose tinkluose veikia ir kitos
įstaigos paskyros: Dainų šventės, žurnalo „Būdas“, "Baltica"; „Sidabro vainikėlio“. Visų
paskyrų sekėjų skaičius šiuo metu 33 000.
7. LNKC Youtube paskyroje, talpinant aktualią su įstaigos veikla susijusią medžiagą siekti
prenumeratorių skaičiaus augimo (500 naujų, iš viso - 2000 prenumeratorių), planuojant 30
000 peržiūrų ir 5000 žiūrėtų valandų.

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis
organizacijomis, bendruomenėmis įgyvendintų
priemonių skaičius (vnt.)

8

Nacionalinių organizacijų, kurių nare įvairiomis
formomis yra LNKC, skaičius (vnt.)

10

Žiniasklaidos kanalams, visuomenei pateikto
informacinio turinio vienetų skaičius (vnt.)

146

Apsilankymų LNKC administruojamose svetainėse
skaičius 2021 m. (vnt.)

4800

Socialinių tinklų paskyrų sekėjų, prenumeratorių
skaičius (vnt.)

35000

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:
Pritrauktų savanorių skaičius (vnt.)
1. Savanoriai pritraukti organizuojant renginius: „Tramtatulis" (15), Junior Choir camp (5),
„Linksminkimos“ (5), "Pora už poros" (5), „Su Lietuva širdy“ (50), kuriant ir įdiegiant forumo
„Baltica-Web“ instaliaciją Bernardinų sode (20).

100

Administracija, viešųjų ryšių specialistė Eglė Ladigienė, j
Aleknavičienė, S. Stalnionytė, P. Jurkus, J. Tumasonis-Adominis,
įstaigos kultūros ir meno specialistai

J. Šemetaitė, I. Krivickaitė, J. Kisielytė-Sadauskienė, G.
Kasparavičiūtė, S. Stalnionytė,

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:
1. Paskelbti konkursą papročių specialisto pareigybei užimti (1 konkursas)
2. Užtikrinti įstaigos kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų padidinimą nuo 2021 m. sausio
mėn.
3. Nustatyti darbuotojų metines užduotis pagal įstaigai nustatytus vertinimo rodiklius.

Užimtų pareigybių dalis (proc.)

93,93

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

0,347

II. Kvalifikacijos tobulinimas:
1. Sudaryti sąlygas kvalifikaciją tobulinti 4 ne kultūros ir meno LNKC darbuotojų - viešųjų
pirkimų, personalo valdymo, buhalterijos, turto apskaitos - apmokamuose seminaruose
Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos
(600 Eur).
tobulinimui (eurai)
2. Įstaigos kultūros ir meno specialistams (25 asm.) tobulinti kvalifikaciją LNKC
organizuojamuose renginiuose jų specialiųjų kompetencijų srityse.
3. Sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams visapusiškai tobulinti bendrąsias kompetencijas
komunikacijos, rinkodaros, vadybos, naudojimosi vaizdo konferencijų sistemomis ir kitose
srityse LNKC rengtuose nuotoliniuose seminaruose kultūros administracijų, kultūros centrų
darbuotojams ir kituose, įtraukiant ir mokymus apie nuo 2021 m. pradžios įsigaliojančią
Strateginio valdymo sistemą.

S. Liausa, I. Kriščiūnienė, V. Šatkauskienė, personalo ir
raštvedybos specialistė Enrika Stanevičienė

6
60

1,6

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:
1. Iš suteiktų paslaugų ir parduotų produktų numatomos uždirbti lėšos – 12 000 Eur.
2. ŠMSM lėšos pasirengimui festivaliui "Gaudeamus" – 100 000 Eur.
3. LKT projektinio finansavimo lėšos (4 projektai) – 66 500 Eur:
Konkursas „Tramtatulis“ – 27 000,
Festivalis „Linksminkimos“ – 15 000,
„Šimtakojis“ – 9 500,
Studentų chorų festivalis Vilniuje – 15 000.
4. Iš 2020 m. projektinio finansavimo perkeltos lėšos - 120 800 Eur (į pritrauktų lėšų sumą
neįslaičiuota):
Forumas "Baltica-Web" – 68 100,
Konkursinis festivalis „Pora už poros“ – 17 240,
Teatrų apžiūra-šventė „Atspindžiai“ – 9 300,
Simpoziumas „Glazūruotoji liaudies keramika“ – 3 200,
Studentų chorų festivalis Kaune – 11 000,
Vokalinių ansamblių konkursas "Sidabriniai balsai" – 11 960.

Turtas

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)

12 000

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

166 500

S. Liausa, vyriausioji buhalterė O. Jonikienė, buhalterėkasininkė R. Zarankienė, buhalterė L. Tolomanova, viešųjų
pirkimų specialistė D. Jonauskienė

I. Nekilnojamo turto valdymas:
1. Šilumos punkto patalpos remontas – 3700 Eur.
2. Šilumos punkto renovacija – 8500 Eur.
3. Kitas einamasis remonta – 2800 Eur.
4. Valymo paslaugos – 13000 Eur.
5. Budėtojų paslaugos – 15000 eurų
6. Komunalinės paslaugos (elektra, šildymas, vanduo, nuotekos, buitinės atliekos) – 16000
Eur.

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar
patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)
Bendras patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo
turto plotas- 1669,16 m

35,35

S. Liausa, R. Dulkė

II. Kilnojamo turto valdymas:
1. Transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas – 350 Eur.
2.Tranporto priemonių remontas, techninė priežiūra, padangos – 1200 Eur.
3. Degalai, tepalai – 2300 Eur.

II. Kilnojamo turto valdymas:
1. Transporto priemonių civilinės atsakomybės
draudimas, 350 eurų
2.Tranporto priemonių remontas, techninė
priežiūra,
1200
eurų išlaikymo
Tarnybiniųpadangos
transporto
priemonių

1925

R. Dulkė, vairuotojai M. Lekarauskas, V. Zakaras

0,19

išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam
kilometrui (eurai).

Investicijų projektai
I. Projektų valdymas:
1. Projektų vykdyti nenumatoma.

Investicijų projekto X įgyvendinimo pažanga
(proc.)

Direktorius

Saulius Liausa

