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

Koncertinės įstaigos valstybinio choro "Vilnius"
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Metų prioritetinė veikla

Siekiamas pokytis
(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)

1. Virtualių paslaugų plėtra: įrašytų naujų kūrinių skaičius

Nacionalinių ir užsienio kompozitorių kūrinių garso
įrašai, virtualaus repertuaro prieinamumo didinimas ir
sklaida.

2. Naujo lietuviško edukacinio chorinio kūrinio sukūrimo iniciavimas

3. Organizuoti virtualų ir kontaktinį vartotojų pasitenkinimo tyrimus valstybinio
choro "Vilnius" paslaugomis.

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

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

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

Siekiama reikšmė

Sąsaja su planavimo dokumentais,
kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

30

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2021-2023
metų strateginio veiklos plano valdymo srities veiklos prioritetas Nr.
2 Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas.

Inicijuoti sukurti lietuvių kompozitorių chorinės muzikos
kūrinį pritaikytą profesionaliam chorui ir vaikų ar
jaunimo chorui.

1

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2021-2023
metų strateginio veiklos plano valdymo srities veiklos prioritetas Nr.
2 Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas.

Įgyvendinti vartotojų pasitenkinimo paslaugomis
klausimyną koncertų metu ir elektroninę klausimyno
versiją.

2

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2021-2023
metų strateginio veiklos plano valdymo srities veiklos prioritetas Nr.
2 Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas.

909,0 tūkst. eurų, iš jų:
darbo užmokesčiui – 846,0 tūkst. eurų; turtui – 0 tūkst. eurų.
Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2021-2023 metų strateginio veiklos plano, 1 strateginis tikslas: prieinamumas ir dalyvavimas.
Didinti kultūros prieinamumą ir visuomenės dalyvavimą kultūroje, skatinant kultūros raiškos įvairovę ir plėtojant aukštos kokybės kultūros
paslaugas. Uždavinys: užtikrinti profesionaliojo scenos ir vizualiojo meno bei kino ir literatūros įvairovę ir sklaidą. 2 strateginis tikslas: sąlygos. Siekti
efektyvaus valdymo kultūros sektoriuje, gerinti sąlygas kultūros plėtrai. Uždavinys: užtikrinti kultūros paslaugų infrastruktūros modernizavimą.

Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas

Siekiama reikšmė

Atsakingas darbuotojas, pareigos

I. Apsilankymai:
1. Įstaigos kūrybinės veiklos sklaida sostinėje, Lietuvos regionuose, gastrolėse ir
internetinėje, virtualioje erdvėje plečiant klausytojų ratą.
2. Vykdyti socialinius koncertus, kurie skirti neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims.

Lankytojų skaičius (žm.)

6000

Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Austėja
Januškevičė

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)

20000

Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Austėja
Januškevičė

Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.)

15

Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Austėja
Januškevičė

Vidutinis salių užimtumas įstaigos organizuotose
pasirodymuose stacionare (proc.)

0

-

II. Kūrybinė veikla:
1. Paruošti ir atlikti naujas koncertines programas: P. Uusberg "Mon ame a soif" - skirtą Šv.
Dominyko 800-sioms mirties metinėms; koncertinė programa su dirigentu Vinzenz
Weissenburger (Vokietija); F. Hidas "Requiem"; nauja programa su Panevėžio muzikinio
teatro orkestru; F. Mendelssohn oratorija “On words of the bible” - Šv. Jurgio meno
festivalis; koncertinė programa - projektas "The Beatles"; A. Jasenkos naujas kūrinys skirtas
"Kaunas - Europos sostinė 2022"; naujas edukacinis N. Sinkevičiūtės kūrinys "Lietuviškos
vaikų mišios"; nauja populiariosios muzikos programa; nauja sakralinės muzikos programa;
nauja "Nepriklausomybės siuita" koncertinė programa skirti gedulo ir vilties diena
paminėti.
2. Įstaigos scenos meno kūrinių sklaida sostinėje, Lietuvos regionuose, gastrolėse ir
virtualiai (koncertai, vaizdo klipai ir kt.) - 35 koncertai.
3. Naujų lietuviškų chorinių kūrinių sukūrimo iniciavimas ir pristatymas; lietuvių
kompozitorių kūrinių sklaida užsienyje ir Lietuvos regionuose.
4. Naujos edukacinės programos atlikimas bendradarbiaujant su vaikų ar jaunimo choru.
5. Jaunosios kartos menininkų įtraukimas kuriant ir pristatant kūrinius.

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

11

Meno vadovas ir vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas

35

Meno vadovas ir vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas

Nacionalinių kūrinių ar koncertinių programų dalis
repertuare (proc.)

70

Meno vadovas ir vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas

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

10

Meno vadovas ir vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas

Įstaigoje organizuotų jaunųjų menininkų
rezidencijų skaičius (vnt.)

1

Meno vadovas ir vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar
premijų skaičius (vnt.)

0

-

III. Kultūrinės edukacijos veikla:
1. Naujos edukacinės programos atlikimas bendradarbiaujant su vaikų ar jaunimo choru;
pristatyti choro "Vilnius" veiklą ir chorinio meno žanrą Lietuvoje, edukacinėse virtualiose
paskaitose skirtose Lietuvos meno mokykloms.

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių
skaičius (žm.)

200

Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Austėja
Januškevičė

Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)

100

Meno vadovas ir vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:
1. Vykdyti socialinius koncertus, kurie skirti neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims.

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)

0

-

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį,
skaičius (vnt.)

0

-

Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų
skaičius (vnt.)

2

Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Austėja
Januškevičė

II. Tarptautiškumas:
1. Bendradarbiavimas su: Kaliningrado simfoniniu orkestru (Rusija), Torūnės simfoniniu
orkestru (Lenkija), Latvijos valstybiniu choru „Latvija“, Estijos kameriniu choru.
2. Valstybinio choro "Vilnius" X-ojo tarptautinio Šv. Jokūbo festivalio organizavimas ir
sklaida; dalyvavimas festivaliuose, tarptautiniuose renginiuose: Lietuvos chorinio meno
sklaida užsienyje (Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Lenkijoje).
3. Tęsti narystę ir bendradarbiavimą tarptautinėje organizacijoje "International federation
for choral music".

Pristatytų/viešai atliktų naujų kūrinių, sukurtų su
užsienio scenos meno organizacijomis, sudarius
Jungtinės veiklos
(partnerystės)
ar
Tarptautinių
projektų,
kuriuos įgyvendina(-o)
arba
dalyvauja(-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius (vnt.)

4

Meno vadovas ir vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas

2

Meno vadovas ir vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas

Tarptautinių organizacijų, kurių narė įvairiomis
formomis yra įstaiga, skaičius (vnt.)

1

Meno vadovas ir vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:
1. Bendradarbiavimas ir bendrų koncertinių programų kūrimas su Lietuvos profesionaliomis
koncertinėmis įstaigomis: Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, Lietuvos kameriniu
orkestru, Panevėžio muzikinio teatro orkestru, Lietuvos kariuomenės orkestru, Lietuvos
nacionaliniu simfoniniu orkestru.
2. Bendradarbiavimas su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru, Šv. Jokūbo kultūros centru,
Šiaulių berniukų ir jaunuolių choru "Dagilėlis", Pakruojo kultūros centru, VšĮ Edmundo
Seiliaus projektai, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centru, VšĮ "Senevita", Vilkpedės
bendruomenės socialinių paslaugų centru ir kt.

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

5

Meno vadovas ir vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas

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

10

Vadovo pavaduotoja Vaida Juozapaitytė-Polionovienė

IV. Rinkodara:
1. Organizuoti kontaktinį vartotojų pasitenkinimo tyrimą valstybinio choro "Vilnius"
paslaugomis.
2. Atlikti virtualių vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimą.

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)

2

Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Austėja
Januškevičė

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:
1. Savanorių įtraukimas į įstaigos organizuojamą festivalį ir kitus renginius.

Įstaigoje ir/ar jo renginiuose bent kartą dirbusių
savanorių skaičius (vnt.)

4

Vadovo pavaduotoja Vaida Juozapaitytė-Polionovienė

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:
1. Organizuoti ir įgyvendinti įstaigos kūrybinių darbuotojų atestavimą.
2. Padidinti kultūros ir meno darbuotojų pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientus.

II. Kvalifikacijos tobulinimas:
1. Atlikėjų meistriškumo tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas.
2. Administracijos darbuotojų žinių gilinimas administravimo, rinkodaros, komunikacijos,
turto valdymo, viešųjų pirkimų, darbuotojų saugos ir sveikatos srityse.

Užimtų pareigybių dalis (proc.)
Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius,
tenkantis vienam specialiosios veiklos srities
darbuotojui (vnt.)
Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam
vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)
Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)
Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos
tobulinimui (eurai)

95

Vadovas Vladas Bagdonas

0,09

Vadovas Vladas Bagdonas

12

Vadovas Vladas Bagdonas

50

Vadovas Vladas Bagdonas

20

Vadovas Vladas Bagdonas

40000

Vadovas Vladas Bagdonas

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:
1. Teikti projektinio finansavimo paraiškas nacionalinei programai ir Lietuvos kultūros
tarybai.
2. Rėmėjų ir partnerių paieška.

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)
Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

0

-

I. Nekilnojamo turto valdymas:
1. Įstaiga nuomojasi patalpas veiklai vykdyti

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

45

Vadovas Vladas Bagdonas

II. Kilnojamo turto valdymas:
1. Transporto priemonės naudojamos įstaigos kūrybinei veiklai vykdyti.

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

5000

Vadovas Vladas Bagdonas

0,7

Vadovas Vladas Bagdonas

Turtas

Investicijų projektai
I. Projektų valdymas:

Investicijų projekto X įgyvendinimo pažanga
(proc.)

Vadovas

0

-

Vladas Bagdonas

