KAUNO APSKRITIES VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
priemonės kodas
03.003.
03.003.01
03.003.01.01
03.003.01.01.01

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

Programa: Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida
Tikslas: Siekti vartotojams teikiamų paslaugų bibliotekose geros kokybės
Uždavinys: Uždavinys: Gerinti informacijos bibliotekose prieinamumą
Priemonė: Atnaujinti bibliotekų fondus, integruoti bibliotekas į tarptautinius informacinius tinklus
1. Įsigytų naujų dokumentų pavadinimų skaičius
(per metus)
2. Įsigytų naujų dokumentų vienetų skaičius (per
metus)
3. Iš leidėjų ir iš LNB perimtų ir sukataloguotų
dokumentų vienetų skaičius (per metus)

03.003.01.01.04

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

8000
20000
20000

1. Pildyti apskričių bibiotekų fondus naujais
dokumentais, vykdyti fondų apskaitą, tvarkymą,
priežiūrą ir apsaugą

Komplektavimo skyriaus vedėja R. Miškinytė,
Informacinių paslaugų skyriaus vedėja V.
Gorelčenkienė, Meno leidinių skyriaus vedėja S.
Jomantienė, Muzikos leidinių skyriaus vedėja J.
Stipinaitė, Pagrindinės saugyklos skyriaus vedėja
A. Karpinskienė, Periodikos skyriaus vedėja R.
Puzerauskienė, Senųjų ir retų spaudinių skyriaus
vedėja R. Stukienė, Skaitytojų aptarnavimo
skyriaus vedėja V. Trakimienė, Vaikų literatūros
skyriaus vedėja L. Artmonaitė, Elektroninės
informacijos ir mokymo centro vyr. bibliotekininkė
D. Bandaravičiūtė

I-IV

2. Organizuoti archyvinio (NPDAF) antrojo
egzemplioriaus fondą

Komplektavimo skyriaus vedėja R. Miškinytė,
Katalogavimo skyriaus vedėja O. Garškienė,
Pagrindinės saugyklos skyriaus vedėja A.
Karpinskienė, Periodikos skyriaus vedėja R.
Puzerauskienė

I-IV

Priemonė: Gerinti informacinių ir kultūros paslaugų kokybę nustatytose apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijose
1. Vykdytų projektų, kurių tikslinė grupė yra
priskirtoje teritorijoje veikiančios savivaldybių
bibliotekos, skaičius (per metus)
2. Įvykdytų tarpbibliotekinio sklolinimo užklausų,
gautų iš kitų bibliotekų, skaičius (per metus)

5

900

3. Virtualių apsilankymų bibliotekoje skaičius (per
metus)
4. Parengtas bibliotekos veiklos pertvarkymo 20122014 metų planas
5. Peržiūrėtų įrašų prenumeruojamose duomenų
bazėse skaičius (per metus)
6. Nustatytoje veiklos teritorijoje veikiančių
bibliotekų specialistų, pakėlusių kvalifikaciją,
skaičius (per metus)
1. Vykdyti metodinę veiklą paskirtoje teritorijoje,
organizuoti ir įgyvendinti projektinę veiklą

2. Aptarnauti vartotojus nustatytose apskričių viešųjų
bibliotekų veiklos teritorijose

3. Organizuoti IT infrastruktūros priežiūrą, kurti
elektronines paslaugas

4. Efektyviai vykdyti bibliotekos veiklos
administravimą ir priežiūrą

300000
1
15000
450

Elektroninės informacijos ir mokymo centro vyr.
metodininkė D. Kibildienė, Bibliotekininkystės
centro vyr. metodininkė A. Valaitytė, vyr.
metodininkė V. Grinevičienė, vyresn. metodininkė
J. Grikietytė-Čebatavičienė
Informacinių paslaugų skyriaus vedėja V.
Gorelčenkienė, Meno leidinių skyriaus vedėja S.
Jomantienė, Muzikos leidinių skyriaus vedėja J.
Stipinaitė, Pagrindinės saugyklos skyriaus vedėja
A. Karpinskienė, Periodikos skyriaus vedėja R.
Puzerauskienė, Senųjų ir retų spaudinių skyriaus
vedėja R. Stukienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus
vedėja V. Trakimienė, Vaikų literatūros skyriaus
vedėja L. Artmonaitė, Kultūros renginių ir leidybos
grupės vedėja R. Tamoliūnienė
Elektroninės informacijos ir mokymo centro vyr.
metodininkė G. Poškienė, Informacinių
technologijų skyriaus vedėjas V. Milevičius,
Katalogavimo skyriaus vedėja O. Garškienė,
Informacinių paslaugų skyriaus vedėja V.
Gorelčenkienė, Meno leidinių skyriaus vedėja S.
Jomantienė, Muzikos leidinių skyriaus vedėja J.
Stipinaitė, Periodikos skyriaus vedėja R.
Puzerauskienė, Senųjų ir retų spaudinių skyriaus
vedėja R. Stukienė, Vaikų literatūros skyriaus
vedėja L. Artmonaitė, Kultūros renginių ir leidybos
grupės vedėja R. Tamoliūnienė
Direktorė A. Naudžiūnienė, Buhalterijos skyriaus
vedėja vyr. buhalterė V. Mozūrienė, direktorės
pavaduotojas ūkiui R. Pilypaitis, Ūkio skyriaus
vedėja V. Puišienė

I-IV

I-IV

I-IV

I-IV

5. Organizuoti gyventojų prieigą prie elektroninių
šaltinių duomenų bazėse

6. Vykdyti bibliotekų specialistų kvalifikacijos
tobulinimą

Elektroninės informacijos ir mokymo centro vyr.
bibliotekininkė D. Bandaravičiūtė, Informacinių
paslaugų skyriaus vedėja V. Gorelčenkienė, Meno
leidinių skyriaus vedėja S. Jomantienė, Muzikos
leidinių skyriaus vedėja J. Stipinaitė, Senųjų ir retų
spaudinių skyriaus vedėja R. Stukienė, Skaitytojų
aptarnavimo skyriaus vedėja V. Trakimienė, Vaikų
literatūros skyriaus vedėja L. Artmonaitė
Elektroninės informacijos ir mokymo centro vyr.
metodininkė D. Kibildienė, Bibliotekininkystės
centro vyr. metodininkė A. Valaitytė, vyr.
metodininkė V. Grinevičienė, vyresn. metodininkė
J. Grikietytė-Čebatavičienė

I-IV

I-IV

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOSIOS IEVOS SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKOS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
priemonės kodas
03.003.
03.003.01
03.003.01.01
03.003.01.01.01

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
terminas
ketv.

Programa: Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida
Tikslas: Siekti vartotojams teikiamų paslaugų bibliotekose geros kokybės
Uždavinys: Uždavinys: Gerinti informacijos bibliotekose prieinamumą
Priemonė: Atnaujinti bibliotekų fondus, integruoti bibliotekas į tarptautinius informacinius tinklus
1. Įsigytų naujų dokumentų pavadinimų skaičius
(per metus)
2. Įsigytų naujų dokumentų vienetų skaičius (per
metus)

4000
13000

1. Pildyti apskričių bibiotekų fondus naujais
dokumentais, vykdyti fondų apskaitą, tvarkymą,
priežiūrą ir apsaugą
03.003.01.01.04

Atsakingi vykdytojai

Komplektavimo skyriaus vedėja Salomėja
Žiniauskaitė

I-IV

Bibliotekų ir kultūros vadybos skyriaus vedėja
Daiva Nakrošienė, Informacijos kraštotyros
skyriaus vedėja Jurga Bardauskienė
Direktoriaus pavaduotoja Laima Pačebutienė

I-IV

IT skyriaus vedėja Airida Samavičienė

I-IV

Priemonė: Gerinti informacinių ir kultūros paslaugų kokybę nustatytose apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijose
1. Vykdytų projektų, kurių tikslinė grupė yra
priskirtoje teritorijoje veikiančios savivaldybių
bibliotekos, skaičius (per metus)
2. Įvykdytų tarpbibliotekinio sklolinimo užklausų,
gautų iš kitų bibliotekų, skaičius (per metus)
3. Virtualių apsilankymų bibliotekoje skaičius (per
metus)
4. Parengtas bibliotekos veiklos pertvarkymo 20122014 metų planas
5. Peržiūrėtų įrašų prenumeruojamose duomenų
bazėse skaičius (per metus)
6. Nustatytoje veiklos teritorijoje veikiančių
bibliotekų specialistų, pakėlusių kvalifikaciją,
skaičius (per metus)
1. Vykdyti metodinę veiklą paskirtoje teritorijoje,
organizuoti ir įgyvendinti projektinę veiklą
2. Aptarnauti vartotojus nustatytose apskričių viešųjų
bibliotekų veiklos teritorijose
3. Organizuoti IT infrastruktūros priežiūrą, kurti
elektronines paslaugas

3

75

250000
1
7000
200

I-IV

4. Efektyviai vykdyti bibliotekos veiklos
administravimą ir priežiūrą
5. Organizuoti gyventojų prieigą prie elektroninių
šaltinių duomenų bazėse
6. Vykdyti bibliotekų specialistų kvalifikacijos
tobulinimą

Direktoriaus pavaduotoja Laima Pačebutienė

I-IV

Informacijos kraštotyros skyriaus vyriausioji
bibliotekininkė Viktorija Intaitė
Direktoriaus pavaduotoja Laima Pačebutienė

I-IV
I-IV

VILNIAUS APSKRITIES A. MICKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
priemonės kodas
03.003.
03.003.01
03.003.01.01
03.003.01.01.01

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
terminas
ketv.

Programa: Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida
Tikslas: Siekti vartotojams teikiamų paslaugų bibliotekose geros kokybės
Uždavinys: Uždavinys: Gerinti informacijos bibliotekose prieinamumą
Priemonė: Atnaujinti bibliotekų fondus, integruoti bibliotekas į tarptautinius informacinius tinklus
1. Įsigytų naujų dokumentų pavadinimų skaičius (per
metus)
2. Įsigytų naujų dokumentų vienetų skaičius (per
metus)

600
2000

1. Pildyti apskričių bibiotekų fondus naujais
dokumentais, vykdyti fondų apskaitą, tvarkymą,
priežiūrą ir apsaugą

03.003.01.01.04

Atsakingi vykdytojai

Dokumentų komplektavimo skyriaus vyr.
bibliotekininkė R. Steniulienė, Dokumentų tvarkymo
skyriaus vyr. bibliotekininkė A. Mačiulienė,
Abonemento skyriaus vedėja I. Prūsienė, Skaityklų
skyriaus vedėja A. Staškienė, Austrų-šveicarų ir
Lichtenšteino kunigaikštystės skaityklos vyresn.
bibliotekininkė R. Matulevičienė, Bibliografijos ir
informacijos skyriaus vedėja Z. Tiukšienė, Meno
skyriaus vedėja A. Kazakevičiūtė-Bankauskienė,
Vaikų literatūros skyriaus vedėja M. Rudytė,
Metodikos skyriaus vyresn. metodininkė G. Putnaitė

Priemonė: Gerinti informacinių ir kultūros paslaugų kokybę nustatytose apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijose
1. Vykdytų projektų, kurių tikslinė grupė yra
priskirtoje teritorijoje veikiančios savivaldybių
bibliotekos, skaičius (per metus)
2. Įvykdytų tarpbibliotekinio sklolinimo užklausų,
gautų iš kitų bibliotekų, skaičius (per metus)
3. Virtualių apsilankymų bibliotekoje skaičius (per
metus)
4. Parengtas bibliotekos veiklos pertvarkymo 20122014 metų planas
5. Peržiūrėtų įrašų prenumeruojamose duomenų
bazėse skaičius (per metus)

7

800

160000
1
18.8

I-IV

6. Nustatytoje veiklos teritorijoje veikiančių
bibliotekų specialistų, pakėlusių kvalifikaciją,
skaičius (per metus)

172

1. Vykdyti metodinę veiklą paskirtoje teritorijoje,
organizuoti ir įgyvendinti projektinę veiklą

Direktorius P. Zurlys, Direktoriaus pavaduotoja
bibliotekininkystei A. Skuodytė, Metodikos skyriaus
vyresn. metodininkė G. Putnaitė, Kultūros projektų
vadovė M. Stonkuvienė, Meno skyriaus vedėja A.
Kazakevičiūtė-Bankauskienė, Skaityklų skyriaus
vedėja A. Staškienė, Austrų-šveicarų ir Lichtenšteino
kunigaikštystės skaityklos vyresn. bibliotekininkė R.
Matulevičienė, Bibliografijos ir informacijos
skyriaus vedėja Z. Tiukšienė, Vaikų literatūros
skyriaus vedėja M. Rudytė, Dokumentų
komplektavimo skyriaus R. Steniulienė, Dokumentų
tvarkymo skyrius A. Mačiulienė

I-IV

2. Aptarnauti vartotojus nustatytose apskričių viešųjų
bibliotekų veiklos teritorijose

Skaitytojų registracijos skyriaus vedėja A.
Chomlianskaja, Abonemento skyrius vedėja I.
Prūsienė, Skaityklų skyriaus vedėja A. Staškienė,
Austrų-šveicarų ir Lichtenšteino kunigaikštystės
skaityklos vyresn. bibliotekininkė R. Matulevičienė,
Meno skyriaus vedėja A. KazakevičiūtėBankauskienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja M.
Rudytė, Bibliografijos ir informacijos skyriaus
vedėja Z. Tiukšienė, Metodikos skyriaus vyresn.
metodininkė G. Putnaitė

I-IV

3. Organizuoti IT infrastruktūros priežiūrą, kurti
elektronines paslaugas

Bibliotekinių procesų automatizavimo skyriaus
vedėja D. Kiminaitė, Bibliografijos ir informacijos
skyriaus vedėja Z. Tiukšienė, Skaityklų skyriaus
vedėja A. Staškienė, Kultūrinės veiklos vadybininkė
A. Jeleniauskienė, Direktoriaus pavaduotoja
statyboms ir ūkiui J. Žilinskienė
Direktorius P. Zurlys, Direktoriaus pavaduotoja
bibliotekininkystei A. Skuodytė, Direktoriaus
pavaduotoja statyboms ir ūkiui J. Žilinskienė,
Administratorė D. Blažuk, Vyriausioji finansininkė
D. Stropienė
Bibliotekinių procesų automatizavimo skyriaus
vedėja D. Kiminaitė, Bibliografijos ir informacijos
skyriaus vedėja Z. Tiukšienė

I-IV

4. Efektyviai vykdyti bibliotekos veiklos
administravimą ir priežiūrą

5. Organizuoti gyventojų prieigą prie elektroninių
šaltinių duomenų bazėse

I-IV

I-IV

6. Vykdyti bibliotekų specialistų kvalifikacijos
tobulinimą

Direktoriaus pavaduotoja bibliotekininkystei A.
Skuodytė, Metodikos skyriaus vyresn. metodininkė
G. Putnaitė, Kultūros projektų vadovė M.
Stonkuvienė, Kultūros projektų vadybininkė A.
Jeleniauskienė, Meno skyriaus vedėja A.
Kazakevičiūtė-Bankauskienė, Bibliografijos ir
informacijos skyriaus vedėja Z. Tiukšienė, Vaikų
literatūros skyriaus vedėja M. Rudytė, Dokumentų
komplektavimo skyrius vedėja R. Steniulienė,
Dokumentų tvarkymo skyrius vedėja A. Mačiulienė

05.001.

Programa: Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas

05.001.04

Tikslas: Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą

05.001.04.01

Uždavinys: Tęsti kultūros objektų statybą bei esamų rekonstravimą, aprūpinti įstaigas šiuolaikines technologijas atitinkančia įranga

05.001.04.01.02

Priemonė: Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą

1. Organizuoti investicijų projekto "Vilniaus apskrities
A.Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Trakų
g.10 ir 12, Vilniuje rekonstravimas" vykdymo priežiūrą

1. Investiciniams projektams skirtų asignavimų
panaudojimas procentais nuo investiciniams
projektams skirtų asignavimų (per metus)

100

2. Investicinio projekto įvykdymas, proc. nuo
bendros projekto vertės

31
Direktoriaus pavaduotoja statyboms ir ūkiui J.
Žilinskienė

I-IV

I-IV

Papildomos lėšos: 20,0 tūkst. Lt skirta iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Atviros visuomenės instituto pagalbos fondo Lietuvoje bendrojo konkurso "Regionų kultūros projektai, mažinantys kultūrinę
ir socialinę atskirtį" Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos įgyvendinamam edukaciniam integracijos projektui teritorijos bibliotekose ir bendruomenėse.
680,0 tūkst. Lt - iš Europos socialinio fondo paramos lėšų finansuojamos "2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos" Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios
bibliotekos įgyvendinamam projektui "Lietuvos apskričių bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų tobulinimas" (projekto trukmė 2009-2011 metai, bendras projekto biudžetas
1680,4 tūkst. Lt)

PANEVĖŽIO APSKRITIES GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
priemonės kodas
03.003.
03.003.01
03.003.01.01
03.003.01.01.01

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
terminas
ketv.

Programa: Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida
Tikslas: Siekti vartotojams teikiamų paslaugų bibliotekose geros kokybės
Uždavinys: Uždavinys: Gerinti informacijos bibliotekose prieinamumą
Priemonė: Atnaujinti bibliotekų fondus, integruoti bibliotekas į tarptautinius informacinius tinklus
1. Įsigytų naujų dokumentų pavadinimų skaičius
(per metus)
2. Įsigytų naujų dokumentų vienetų skaičius (per
metus)

1200
3900

1. Pildyti apskričių bibiotekų fondus naujais
dokumentais, vykdyti fondų apskaitą, tvarkymą,
priežiūrą ir apsaugą
03.003.01.01.04

Atsakingi vykdytojai

Fondų organizavimo centro vadovė - Janina
Misiūnienė

I-IV

1. Vykdyti metodinę veiklą paskirtoje teritorijoje,
organizuoti ir įgyvendinti projektinę veiklą

Bibliotekų vadybos ir rinkodaros skyriaus vedėja Ramunė Greiciūnienė

I-IV

2. Aptarnauti vartotojus nustatytose apskričių viešųjų
bibliotekų veiklos teritorijose

Informacijos centro vadovė Valerija Pociūtė, Vaikų
ir jaunimo literatūros centro vadovė Gema
Dromantienė

I-IV

Priemonė: Gerinti informacinių ir kultūros paslaugų kokybę nustatytose apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijose
1. Vykdytų projektų, kurių tikslinė grupė yra
priskirtoje teritorijoje veikiančios savivaldybių
bibliotekos, skaičius (per metus)
2. Įvykdytų tarpbibliotekinio sklolinimo užklausų,
gautų iš kitų bibliotekų, skaičius (per metus)
3. Virtualių apsilankymų bibliotekoje skaičius (per
metus)
4. Parengtas bibliotekos veiklos pertvarkymo 20122014 metų planas
5. Peržiūrėtų įrašų prenumeruojamose duomenų
bazėse skaičius (per metus)
6. Nustatytoje veiklos teritorijoje veikiančių
bibliotekų specialistų, pakėlusių kvalifikaciją,
skaičius (per metus)

20

650

281500
1
25000
300

3. Organizuoti IT infrastruktūros priežiūrą, kurti
elektronines paslaugas

4. Efektyviai vykdyti bibliotekos veiklos
administravimą ir priežiūrą
5. Organizuoti gyventojų prieigą prie elektroninių
šaltinių duomenų bazėse
6. Vykdyti bibliotekų specialistų kvalifikacijos
tobulinimą

Informacijos centro vadovė Valerija Pociūtė,
Informacinių technologijų skyriaus vedėjas
Andrejus Jakimovas, Krašto kultūros paveldo
sklaidos centro vadovė Ilona Mažylytė
Direktorė Rima Maselytė

I-IV

I-IV

Informacijos centro vadovė Valerija Pociūtė

I - IV

Bibliotekų vadybos ir rinkodaros skyriaus vedėja
Ramunė Greiciūnienė

I-IV

ŠIAULIŲ APSKRITIES P. VIŠINSKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
priemonės kodas
03.003.
03.003.01
03.003.01.01
03.003.01.01.01

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
terminas
ketv.

Programa: Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida
Tikslas: Siekti vartotojams teikiamų paslaugų bibliotekose geros kokybės
Uždavinys: Uždavinys: Gerinti informacijos bibliotekose prieinamumą
Priemonė: Atnaujinti bibliotekų fondus, integruoti bibliotekas į tarptautinius informacinius tinklus
1. Įsigytų naujų dokumentų pavadinimų skaičius
(per metus)
2. Įsigytų naujų dokumentų vienetų skaičius (per
metus)

1000
2100

1. Pildyti apskričių bibiotekų fondus naujais
dokumentais, vykdyti fondų apskaitą, tvarkymą,
priežiūrą ir apsaugą
03.003.01.01.04

Atsakingi vykdytojai

Komplektavimo skyriaus vedėja A. Kerbedytė

I - IV

Metodikos centro vedėja A. Kiršinaitė, direktorė R.
Žirgulytė, direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai
V. Zaragosa

I-IV

Priemonė: Gerinti informacinių ir kultūros paslaugų kokybę nustatytose apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijose
1. Vykdytų projektų, kurių tikslinė grupė yra
priskirtoje teritorijoje veikiančios savivaldybių
bibliotekos, skaičius (per metus)
2. Įvykdytų tarpbibliotekinio sklolinimo užklausų,
gautų iš kitų bibliotekų, skaičius (per metus)
3. Virtualių apsilankymų bibliotekoje skaičius (per
metus)
4. Parengtas bibliotekos veiklos pertvarkymo 20122014 metų planas
5. Peržiūrėtų įrašų prenumeruojamose duomenų
bazėse skaičius (per metus)
6. Nustatytoje veiklos teritorijoje veikiančių
bibliotekų specialistų, pakėlusių kvalifikaciją,
skaičius (per metus)
1. Vykdyti metodinę veiklą paskirtoje teritorijoje,
organizuoti ir įgyvendinti projektinę veiklą

3

150

200000
1
23000
300

2. Aptarnauti vartotojus nustatytose apskričių viešųjų
bibliotekų veiklos teritorijose

Bibliotekos skyriai: Abonemeto skyriaus vedėja I.
Liekmanienė, Informacijos skyriaus vedėja K.
Kazlaitė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja V.
Žilinienė, Dokumentų saugojimo skyriaus vedėja N.
Kasparavičienė, Meno centro vedėja L. Naujokienė,
Metodikos centro vadėja A. Kiršinaitė, Vaikų
literatūros skyriaus vedėja A. Šiaulienė

I-IV

3. Organizuoti IT infrastruktūros priežiūrą, kurti
elektronines paslaugas

Informacinių technologijų skyriaus vedėjas T.
Simanavičius, Informacijos skyriaus vedėja K.
Kazlaitė
Direktorė R. Žirgulytė

I-IV

I-IV

5. Organizuoti gyventojų prieigą prie elektroninių
šaltinių duomenų bazėse

Informacijos skyriaus vedėja K. Kazlaitė

I - IV

6. Vykdyti bibliotekų specialistų kvalifikacijos
tobulinimą

Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai V.
Zaragosa, Metodikos centro vedėja A. Kiršinaitė,
Informacijos skyriaus vedėja K. Kazlaitė

I-IV

4. Efektyviai vykdyti bibliotekos veiklos
administravimą ir priežiūrą

05.001.

Programa: Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas

05.001.04

Tikslas: Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą

05.001.04.01

Uždavinys: Tęsti kultūros objektų statybą bei esamų rekonstravimą, aprūpinti įstaigas šiuolaikines technologijas atitinkančia įranga

05.001.04.01.02

Priemonė: Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą

1. Organizuoti investicijų projekto "Vilniaus apskrities
A.Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Trakų
g.10 ir 12, Vilniuje rekonstravimas" vykdymo
priežiūrą

1. Investiciniams projektams skirtų asignavimų
panaudojimas procentais nuo investiciniams
projektams skirtų asignavimų (per metus)

100

2. Investicinio projekto įvykdymas, proc. nuo
bendros projekto vertės

67.8
Direktorė R. Žirgulytė

II-IV

VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
Vertinimo
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
kriterijaus
priemonės kodas
reikšmė
Programa: Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga
02.004.

Atsakingi vykdytojai

02.004.01

Tikslas: Išsaugoti, tinkamai kaupti, tvarkyti ir naudoti kultūros paveldą jį tausojant ir taip išsaugant ateities kartoms, užtikrinti deramą informacijos apie paveldą sklaidą

02.004.01.02

Uždavinys: Siekti pagerinti kultūros paveldo apskaitą bei stebėseną, išsaugoti kultūros paveldą Kultūros ministerijai pavaldžių institucijų prižiūrimose saugomose teritorijose

02.004.01.02.01

Priemonė: Vykdyti viešojo administravimo funkcijas saugomose teritorijose ir atlikti saugomų teritorijų tyrimus bei stebėseną, tvarkybą bei pažinimo sklaidą
1. Vykdant viešojo administravimo funkcijas
parengtų raštų skaičius
2. Tvarkytos teritorijos plotas, ha
3. Tvarkytų paveldo objektų skaičius
4. Pravestų ekskursijų skaičius
5. Surengtų kultūrinių, edukacinių, pažintinių
renginių skaičius

60
194.4
1
200
15

6. Išleistų leidinių skaičius

1

7. Publikacijų spaudoje skaičius

4

8. Vykdant muziejinę funkciją aptarnautų lankytojų
skaičius, tūkst. vnt.

35

9. Vykdant muziejinę funkciją konservuotų ir
restauruotų eksponatų skaičius
10. Parengtų investicijų projektų skaičius

76

11. Eksploatuojamų pastatų, valdomų patikėjimo
teise bendras plotas, m kv.

Įvykdymo
terminas
ketv.

1
3310

1. Rengti ir teikti specialiasias sąlygas bei išvadas
fiziniams bei juridiniams asmenims rengiantiems
detaliųjų planų, esamų statinių rekonstravimo ir naujų
statinių projektinę dokumentaciją bei derinti ją teisės
aktų nustatyta tvarka

Direktorius Saulius Vadišius, Aplinkosaugos ir
paveldotvarkos skyriaus vedėjas Jurijus Sazonovas

I-IV

2. Tvarkyti ir prižiūrėti Valstybinio Kernavės
kultūrinio rezervato teritoriją (šienauti, kirsti medžius
ir krūmus, remontuoti ir įrengti naujus gerbūvio
infrastruktūros elementus, etc.)

Rezervato priežiūros ir muziejaus eksploatavimo
skyriaus vedėjas Algimantas Čiurkinas

I-IV

3. Pradėti tvarkybos darbus atliekant archeologinius
tyrimus 2 (dviejuose) paveldo objektuose parengiant
projektinius pasiūlymus jų muziejifikavimui

Mokslinių tyrimų skyriaus vedėjas Gintautas
Vėlius

II-III

4. Vesti ekskursijas po Valstybinio Kernavės
kultūrinio rezervato teritoriją

Muziejaus skyriaus vedėja Dalia Vaičiūnienė

I-IV

5. Surengti XIII-ąjį tarptautinį eksperimentinės
archeologijos festivalį "Gyvosios archeologijos dienos
Kernavėje" ir Rasos šventę rezervato teritorijoje,
įrengti muziejuje edukacines dirbtuves ir pradėti
vykdyti edukacinius užsiėmimus, skirtus moksleiviams
"Gyvoji archeologija - kelionė į praeitį"

Ryšių su visuomene ir švietimo programų skyriaus
vedėjas Jonas Vitkūnas

II-IV

6. Parengti ir išleisti iliustruotą knygelę "Dingusi
Kernavė", skirtą jaunesniojo mokyklinio amžiaus
vaikams
7. Parengti ir publikuoti švietėjiško pobūdžio
straipsnius bei mokslinius straipsnius ir pranešimus

Muziejaus skyriaus vedėja Dalia Vaičiūnienė

III-IV

Mokslinių tyrimų skyriaus vedėjas Gintautas
Vėlius

III-IV

8. Parengti rezervato teritoriją lankymui ir atidaryti
lankymui (užbaigus muziejaus pastato rekonstravimo
darbus) naują muziejinę ekspoziciją

Direktoriaus pavaduotoja aplinkosauginei,
mokslinei ir muziejinei veiklai D. Grigonienė

I-IV

9. Konservuoti ir restauruoti Semeniškių senovės
gyvenvietės II ir gretutinių teritorjų 2009 m. tyrimų
archeologinę medžiagą

Restauratorės Gražina Vadišienė, Vasarė
Ratkevičienė

I-IV

10. Parengti paramos lėšų poreikį pagrindžiantį
investicijų projektą "Valstybinio Kernavės kultūrinio
rezervato viešosios turizmo infrastuktūros sukūrimas"
ir paraišką dėl šio projekto finansavimo iš 2007-2013
m. Europos Sąjungos paramos lėšų

Direktorius Saulius Vadišis, Aplinkosaugos ir
paveldotvarkos skyriaus vyr. specialistas
Romualdas Mažylis

11.Eksploatuoti patikėjimo teise valdomus pastatus,
užtikrinti jų fizinę apsaugą bei vykdyti pastatų
inžinierinių sistemų techninę priežiūrą, vystyti įstaigos
materialinę techninę bazę

Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams
Jonas Zabarauskas, Rezervato priežiūros ir
muziejaus eksploatavimo skyriaus vedėjas
Algimantas Čiurkinas

III-IV

I-IV

TRAKŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
priemonės kodas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

02.004.

Programa: Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga

02.004.01

Tikslas: Išsaugoti, tinkamai kaupti, tvarkyti ir naudoti kultūros paveldą jį tausojant ir taip išsaugant ateities kartoms, užtikrinti deramą informacijos apie paveldą sklaidą

02.004.01.02

Uždavinys: Siekti pagerinti kultūros paveldo apskaitą bei stebėseną, išsaugoti kultūros paveldą Kultūros ministerijai pavaldžių institucijų prižiūrimose saugomose teritorijose

02.004.01.02.01

Priemonė: Vykdyti viešojo administravimo funkcijas saugomose teritorijose ir atlikti saugomų teritorijų tyrimus bei stebėseną, tvarkybą bei pažinimo sklaidą
1. Vykdant viešojo administravimo funkcijas
parengtų raštų skaičius
2. Tvarkytos teritorijos plotas, ha

1. Rengti ir teikti specialiasias sąlygas ir išvadas
fiziniams bei juridiniams asmenims, rengiantiems
teritorijų planavimo dokumentų ir statybos darbų
projektinę dokumentaciją bei derinti ją teisės aktų
nustatyta tvarka
2.Stebėti, tvarkyti ir prižiūrėti TINP teritoriją

Įvykdymo
terminas
ketv.

800
1632.8

3. Tvarkytų paveldo objektų skaičius

1

4. Pravestų ekskursijų skaičius
5. Surengtų kultūrinių, edukacinių, pažintinių
renginių skaičius

12
12

6. Išleistų leidinių skaičius

2

7. Publikacijų spaudoje skaičius

12

8. Parengtų kultūros paveldo objektų restauracijos
ir pritaikymo projektų skaičius
9. Eksploatuojamų pastatų, valdomų patikėjimo
teise bendras plotas m kv.

2
7917
Direktorius Gintaras Abaravičius, teisininkėpaminklotvarkininkė Indrė Pranckevičiūtė,
architektė-paminklotvarkininkė Barbara Pavlova

I-IV

Kultūros paveldo, aplinkos apsaugos ir biologinės
įvairovės skyriaus vadovė Andžela Kriaučiūnienė,
vyriausiasis inspektorius Vitalijus Kuzavinis,
Užutrakio dvaro sodybos girininkas Vladislav
Zaplatkin

I-IV

3. Rengti ir įgyvendinti Užutrakio dvaro sodybos
pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams projektus

Direktorius Gintaras Abaravičius, Užutrakio dvaro
sodybos skyriaus kultūros projektų vadovė Justė
Janulevičiūtė, Kultūros paveldo, aplinkos apsaugos
ir biologinės įvairovės skyriaus vadovė Andžela
Kriaučiūnienė, Buhalterinės apskaitos vyriausioji
buhalterė Margarita Rajeckienė

I-IV

4. Vykdyti mokslinius TINP teritorijos tyrimus

Kultūros paveldo, aplinkos apsaugos ir biologinės
įvairovės metodininkas Dainius Labeckis

I-IV

5. Vykdyti TINP direkcijos kultūrinę veiką

Užutrakio dvaro sodybos Informacinio centro
koordinatorė Leona Jančiauskienė
Kultūros paveldo, aplinkos apsaugos ir biologinės
įvairovės skyriaus vadovė Andžela Kriaučiūnienė,
Užutrakio dvaro sodybos Informacinio centro
koordinatorė Leona Jančiauskienė

I-IV

6. Surengti konferenciją "E.F.Andre šiaurės sodų
kelias"

II-IV

7. Parengti ir išleisti informacinius leidinius apie
E.F.Andre parkus Lietuvoje ir sieninę tapybą

Užutrakio dvaro sodybos Informacinio centro
koordinatorė Leona Jančiauskienė, Kultūros
paveldo, aplinkos apsaugos ir biologinės įvairovės
skyriaus archyvarė Nadežda Zajančkovskaja

I-IV

8. Rengti ir publikuoti švietėjiško pobūdžio straipsnius
bei mokslinius straipsnius ir pranešimus

Užutrakio dvaro sodybos Informacinio centro
koordinatorė Leona Jančiauskienė, Kultūros
paveldo, aplinkos apsaugos ir biologinės įvairovės
skyriaus metodininkas Dainius Labeckis

I-IV

9. Eksploatuoti patikėjimo teise valdomus pastatus,
užtikrinti jų fizinę apsaugą bei vykdyti pastatų
inžinierinių sistemų techninę priežiūrą, vystyti įstaigos
materialinę techninę bazę

Administracijos skyriaus ūkvedys Eugenijus
Leonovič

I-IV

05.001.

Programa: Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas

05.001.04

Tikslas: Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą

05.001.04.01

Uždavinys: Tęsti kultūros objektų statybą bei esamų rekonstravimą, aprūpinti įstaigas šiuolaikines technologijas atitinkančia įranga

05.001.04.01.02

Priemonė: Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą
1. Investiciniams projektams skirtų asignavimų
panaudojimas, proc. nuo investiciniams projektams
skirtų asignavimų (per metus)

100

2. Investicinio projekto įvykdymas, proc. nuo
bendros projekto vertės
1. Restauruoti ir pritaikyti turizmo reikmėms Užutrakio
dvaro sodybą

20
Direktorius Gintaras Abaravičius, Užutrakio dvaro
sodybos skyriaus kultūros projektų vadovė Justė
Janulevičiūtė, Kultūros paveldo, aplinkos apsaugos
ir biologinės įvairovės skyriaus vadovė Andžela
Kriaučiūnienė, Buhalterinės apskaitos vyriausioji
buhalterė Margarita Rajeckienė

I-IV

VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
Vertinimo
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
kriterijaus
priemonės kodas
reikšmė
Programa: Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga
02.004.
02.004.01

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

Tikslas: Išsaugoti, tinkamai kaupti, tvarkyti ir naudoti kultūros paveldą jį tausojant ir taip išsaugant ateities kartoms, užtikrinti deramą informacijos apie paveldą sklaidą

02.004.01.02

Uždavinys: Siekti pagerinti kultūros paveldo apskaitą bei stebėseną, išsaugoti kultūros paveldą Kultūros ministerijai pavaldžių institucijų prižiūrimose saugomose teritorijose

02.004.01.02.01

Priemonė: Vykdyti viešojo administravimo funkcijas saugomose teritorijose ir atlikti saugomų teritorijų tyrimus bei stebėseną, tvarkybą bei pažinimo sklaidą
1. Vykdant viešojo administravimo funkcijas
parengtų raštų skaičius
2. Tvarkytos teritorijos plotas (ha)

130
40

3. Tvarkytų paveldo objektų skaičius

0

4. Pravestų ekskursijų skaičius

30

5. Surengtų kultūrinių, edukacinių, pažintinių
renginių skaičius
6. Išleistų leidinių skaičius

5

7. Publikacijų spaudoje skaičius

10

3

1. Tobulinti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio
rezervato teisinį statusą ir teisinę bazę

Rezervato priežiūros skyrius vedėja Antanina
Jarukaitienė

I-IV

2. Prižiūrėti, kontroliuoti Vilniaus pilių valstybinio
kultūrinio rezervato teritoriją,renginius ir veiklą joje.
Vykdyti kultūros ir gamtos vertybių stebėjimus

Rezervato priežiūros skyrius vedėja Antanina
Jarukaitienė

I-IV

3. Organizuoti ir vykdyti tiriamąją, švietėjišką veiklą
bei Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato
teritorijos vertybių populiarinimą ir sklaidą

Tyrimų skyrius vedėja Birutė Gudynaitė

I-IV

LIETUVOS KULTŪROS DARBUOTOJŲ TOBULINIMOSI CENTRO 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
priemonės kodas
05.001.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

Programa: Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas

05.001.07

Tikslas: Kelti kultūros darbuotojų kvalifikaciją

05.001.07.01

Uždavinys: Sudaryti tinkamas sąlygas kultūros darbuotojų mokymuisi

05.001.07.01.01

Priemonė: Užtikrinti kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų vykdymą bei kvalifikacijos kėlimo renginių organizavimą
1. LKDTC veiklai skirtų asignavimų procentas nuo
bendros išlaidų sumos
2. Parengta profesinės kvalifikacijos tobulinimo
programų bibliotekų, kultūros centrų ir muziejų
specialistams
3. Parengta vadybos, bendrakultūrinių ir
informacinių technologijų mokymo programų
4. Parengta valstybės tarnautojų mokymo programų

64

5. Surengta profesinės kvalifikacijos tobulinimo
seminarų, kursų ir kitų renginių
6. Surengta vadybos, informacinių technologijų,
bendrakultūrinių tobulinimo seminarų, kursų ir kitų
renginių
7. Parengta ir interneto svetainėje patalpinta
virtualus kasmėnesinis informacinis leidinys
"Kultūros aktualijos"

60

31

19
6

35

12

1. Rengti profesinės kvalifikacijos tobulinimo
programas bibliotekų, kultūros centrų ir muziejų
specialistams

Programų ir mokymo organizavimo skyriaus
vyresnioji metodininkė vadybininkė Dalė Šklėrienė

I

2. Rengti bendrųjų kompetencijų (vadybos,
bendrakultūrines, informacinių technologijų) mokymo
programas

Programų ir mokymo organizavimo skyriaus
vyresnioji metodininkė vadybininkė Dalė Šklėrienė

I

3. Rengti valstybės tarnautojų mokymo programas

Programų ir mokymo organizavimo skyriaus
vyresnioji metodininkė vadybininkė Dalė Šklėrienė

I

4. Rengti profesinės kvalifikacijos tobulinimo
seminarus, kursus ir kitus mokymo renginius
bibliotekų, kultūros centrų ir muziejų specialistams

Programų ir mokymo organizavimo skyriaus
vyresnioji metodininkė vadybininkė Dalė Šklėrienė

I-IV

5. Rengti vadybos, bendrakultūrinius, kitus seminarus
ir kursus

Programų ir mokymo organizavimo skyriaus
vyresnioji metodininkė vadybininkė Dalė Šklėrienė

I-IV

6. Rengti kvalifikacijos tobulinimo seminarus, kursus
ir kitus mokymo renginius valstybės tarnautojams

Programų ir mokymo organizavimo skyriaus
vyresnioji metodininkė vadybininkė Dalė Šklėrienė

I-IV

8. Leisti virtualų informacinį leidinį "Kultūros
aktualijos", skleisti informaciją apie kvalifikacijos
tobulinimą ir bendrųjų kompetencijų ugdymą

Informacijos ir leidybos skyriaus vyriausiasis
redaktorius Klaidas Armonas

I-IV

9. Organizuoti seminarų, kursų ir kitų mokymo
renginių dalyvių apgyvendinimą LKDTC bendrabutyje
(Saltoniškių g. 56, Vilnius)

Direktoriaus pavaduotoja - programų ir mokymo
organizavimo skyriaus vadovė Laima Liutkuvienė,
Ūkio skyriaus vadovas Arūnas Visockas

I-IV

LIETUVOS LIAUDIES KULTŪROS CENTRO 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
Vertinimo
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
kriterijaus
priemonės kodas
reikšmė
Programa: Kultūros prieinamumo visoje Lietuvoje didinimas ir visuomenės dalyvavimo kultūroje skatinimas
04.003.

Atsakingi vykdytojai

04.003.02

Tikslas: Sudaryti palankias sąlygas bendruomenių meninei saviraiškai, skatinti kultūrinį gyvenimą, sudaryti palankias sąlygas plėtoti visų meno šakų ir žanrų mėgėjų meno veiklą

04.003.02.01

Uždavinys: Skatinti kultūros turinio ir formų įvairovę regionuose

04.003.02.01.01

Priemonė: Užtikrinti Lietuvos liaudies kultūros centro veiklą
1. Surengtų etninės kultūros ir mėgėjų meno
renginių skaičius

20

2. Surengtų meno mėgėjų ir etninės kultūros
specialistų seminarų skaičius

20

3. Parengtų ir išleista leidinių skaičius

10

1. Surengti etninės kultūros ir mėgėjų meno renginius

Direktorius S. Liausa, direktoriaus pavaduotoja V.
Šatkauskienė
Direktorius S. Liausa, direktoriaus pavaduotoja V.
Šatkauskienė
Direktorius S. Liausa, direktoriaus pavaduotoja V.
Šatkauskienė, "Liaudies kultūros" žurnalo
vyriausioji redaktorė D. Rastenienė

2. Surengti meno mėgėjų ir etninės kultūros specialistų
seminarus
3. Parengti ir išleisti leidinius

04.003.02.01.05

Priemonė: Vykdyti Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programą
1. Organizuota dainų švenčių programų ir naujų
kūrinių įsigijimo konkursų

5

2. Surengta specializuotų mėgėjų meno kolektyvų
vadovų konsultacijų, Dainų švenčių nacionalinės
komisijos, ekspertų komisijų posėdžių
3.Atnaujinta kostiumų ir muzikos instrumentų
mėgėjų meno kolektyvams

100

3. Paskatinta mėgėjų meno kolektyvų vadovų

150

4. Pagaminta tautinių kostiumų

110

5. Įsigyta muzikos instrumentų

25

6. Atlikta konsultacijų

100

7. Premijuota geriausių kolektyvų, jų vadovų,
liaudies meistrų

180

8. Įsigyta naujų kūrinių

30

20

Įvykdymo
terminas
ketv.

I -IV
I -IV
I -IV

1. Vykdyti parengiamuosius 2014 m. dainų šventės
darbus
2. Vykdyti dainų šventės tradiciją palaikančius darbus

Direktorius S. Liausa, direktoriaus pavaduotoja V.
Šatkauskienė
Direktorius S. Liausa, direktoriaus pavaduotoja V.
Šatkauskienė

I - IV
I - IV

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRO 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
priemonės kodas
Programa: Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje
01.002.

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

01.002.03

Tikslas: Supažindinti visuomenę su šiuolaikiniu menu, sudaryti sąlygas jo raiškai

01.002.03.01

Uždavinys: Sudaryti geresnes sąlygas kurti ir pažinti šiuolaikinį meną

01.002.03.01.01

Priemonė: Užtikrinti šiuolaikinio vaizduojamojo meno, dailės, fotomeno bei tarpdisciplininio meno projektų įgyvendinimą bei naujų meno kūrinių sukūrimą
1. Inicijuotų, organizuotų, komplektuotų ir
eksponuotų parodų skaičius (vnt)

14

2. Organizuotų seminarų paskaitų ciklų,
konferencijų ir kitų renginių skaičius (vnt)

20

3. Parengtų ir išleistų tiriamojo, edukacinio ir
informacinio pobūdžio leidinių skaičius (vnt)

6

4. Parengtų ir įgyvendintų meno edukacijos
projektų skaičius (vnt)

6

5. Lietuvos šiuolaikinį meną prietatančių projektų
užsienyje skaičius (vnt)

2

Įvykdymo
terminas
ketv.

1. Inicijuoti, organizuoti, komplektuoti ir eksponuoti
šiuolaikinio meno parodas
2. Organizuoti seminarus, paskaitų ciklus,
konferencijas ir kitus renginius

Direktorius Kęstutis Kuizinas, Direktoriaus
pavaduotojas Evaldas Stankevičius
Direktorius Kęstutis Kuizinas, Direktoriaus
pavaduotojas Evaldas Stankevičius

I-IV

3. Rengti, leisti ir platinti tiriamojo, edukacinio ir
informacinio leidinius

Direktorius Kęstutis Kuizinas, Direktoriaus
pavaduotojas Evaldas Stankevičius

I-IV

4. Rengti ir įgyvendinti meno edukacijos projektus

Direktorius Kęstutis Kuizinas, Direktoriaus
pavaduotojas Evaldas Stankevičius

I-IV

5. Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių
meno įstaigomis ir organizacijomis pristatant Lietuvos
šiuolaikinį meną užsienyje

Direktorius Kęstutis Kuizinas, Direktoriaus
pavaduotojas Evaldas Stankevičius

I-III

I-IV

TARPTAUTINIŲ KULTŪROS PROGRAMŲ CENTRO 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
priemonės kodas
Programa: Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje
01.002.
01.002.06

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

Tikslas: Skleisti Lietuvos kultūrą užsienyje, plėsti Lietuvos kultūros erdvę

01.002.06.03

Uždavinys: Suaktyvinti tarptautinį menininkų ir kultūros institucijų bendradarbiavimą į Lietuvos kultūros pristatymą užsienyje įtraukiant ir Lietuvos kultūros atstovus

01.002.06.03.01

Priemonė: Užtikrinti dalyvavimą ES programose, regioninio bendradarbiavimo tinkluose ir užtikrinti kultūros projektų sklaidą užsienyje

1. ES programos Kultūra koordinavimas

1. ES Programos Kultūra mokymų dalyvių skaičius

120

2. ES programų Media ir Media Mundus mokymų
dalyvių skaičius

120

3. ES programos Europa piliečiams mokymų
dalyvių skaičius

60

4. ES programų naujienlaiškio prenumeratorių
skaičius
5. Kultūros ataše renginiuose dalyvavusių
menininkų skaičius

3300

6. Lietuvos kultūros pristatymo užsienyje
renginiuose dalyvavusių meninkų skaičius
7. Publikuoti leidiniai
8. Sukurti interneto puslapiai

220

60

4
4
Programos Kultūra vyr. koordinatorė Eglė
Deltuvaitė
Programos Media ir Media Mundus vyr.
koordinatorius Dominykas Širvinskas
Programos Europa piliečiams vyr. koordinatorė
Asta Visminaitė

I-IV

4. Kultūros atašė projektų finansavimas ir
koordinavimas

Kultūros sklaidos skyriaus vyr. koordinatorė Rūta
Valentaitė

I-IV

5. Lietuvos kultūros pristatymo užsienyje
koordinavimas

Kultūros sklaidos skyrius l. e. p. vadovė Kristina
Agintaitė

I-IV

6. Leidybos ir informacijos projektų koordinavimas

Kultūros sklaidos skyriaus vyr. koordinatorė Rūta
Mėlinskaitė ir koordinatorė Rūta Nanartavičiūtė

III-IV

2. ES programos Media ir Media Mundus
koordinavimas
3. ES programos Europa piliečiams koordinavimas

I-IV
I-IV

LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS SEKRETORIATO 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
priemonės kodas
Programa: Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje
01.002.
01.002.06

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

Tikslas: Skleisti Lietuvos kultūrą užsienyje, plėsti Lietuvos kultūros erdvę

01.002.06.03

Uždavinys: Suaktyvinti tarptautinį menininkų ir kultūros institucijų bendradarbiavimą į Lietuvos kultūros pristatymą užsienyje įtraukiant ir Lietuvos kultūros atstovus

01.002.06.03.02

Priemonė: Užtikrinti kultūros atašė užsienyje tinklo veiklą, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato veiklą, įgyvendinti tarptautines kultūrinio bendradarbiavimo sutartis
1. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos
sekretoriato renginiai ir kita veikla, susijusi su
UNESCO tikslų įgyvendinimu
2. Tarptautiniai UNESCO ir kitų šalių nacionalinių
UNESCO komisijų organizuoti renginiai, kuriuose
dalyvauja Lietuvos atstovai

12

8

1. Organizuoti parodas Lietuvos nacionalinės
UNESCO komisijos galerijoje

Kultūros programų vadovė L. Kriščiūnaitė

2. Organizuoti renginius, susijusius su sukaktimis,
jubiliejiniais minėjimais ir įgyvendinti Lietuvos
nacionalinės UNESCO komisijos veiklą*
3. Įgyvendinti švietimo ir mokslo programas*

Generalinė sekretorė G. Tamašauskaitė

I-IV
III-IV

Švietimo ir mokslo programų vadovė L.
Bugailiškytė-Lideikienė
Kultūros programų vadovė L. Kriščiūnaitė

I-IV

5. Įgyvendinti informacijos ir komunikacijos
programas

Komunikacijos programų vadovė R. Ambrasūnienė

I-IV

6. Dalyvauti tarptautiniuose renginiuose

Generalinė sekretorė G. Tamašauskaitė

I-IV

4. Įgyvendinti kultūros programas*

* numatytos papildomos lėšos iš UNESCO Dalivavimo programų ir kt.

I-IV

VALSTYBINĖS KALBOS INSPEKCIJOS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
Vertinimo
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
kriterijaus
priemonės kodas
reikšmė
Programa. Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga
02.004.
02.004.01

Tikslas. Kontroliuoti valstybinės kalbos vartojimą ir jo taisyklingumą

02.004.04.01

Uždavinys. Užtikrinti teisinę ir administracinę valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę

02.004.04.01.01

Priemonė. Tikrinti, ar laikomasi įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimą
1. Patikrintų visuomenės informavimo priemonių
skaičius
2. Patikrintų įmonių ir įstaigų skaičius
3. Patikrintų televizijos reklamos valandų skaičius

1. Tikrinti visuomenės informavimo priemonių kalbą
2. Teikti informaciją visuomenei

3. Tikrinti įmones ir įstaigas
4. Rengti teisės aktų projektus

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

196
30
160

4. Parengtų ir per Lietuvos radiją transliuojamų
Inspekcijos informacijų skaičius

30

5. Parengtų testų visuomenei „Kalbos pulsas“
skaičius
6. Parengtų reklamos kalbos apžvalgų skaičius

150

7. Konsultuotų savivaldybių kalbos tvarkytojų
skaičius
8. Parengtų teisės aktų projektų skaičius

60

12

5
Inspektavimo skyriaus vyriausioji inspektorė
Ramunė Kanišauskaitė
Viršininkas Donatas Smalinskas, viršininko
pavaduotojas Arūnas Dambrauskas, Inspektavimo
skyriaus vyriausioji inspektorė Ramunė
Kanišauskaitė
Inspektavimo skyriaus vyriausioji inspektorė
Ramunė Kanišauskaitė
Bendrųjų reikalų ir finansų skyriaus vedėja Irena
Makūnienė

I-IV
I-IV

I-IV
I-IV

KĮ VALSTYBINIO DAINŲ IR ŠOKIO ANSAMBLIO "LIETUVA" 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
priemonės kodas
Programa: Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje
01.002.
01.002.01

Tikslas: Puoselėti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį scenos meną

01.002.01.01

Uždavinys: Siekti profesionalaus scenos meno kūrybinių programų ir projektų įvairovės

01.002.01.01.01

Priemonė: Užtikrinti valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programų įgyvendinimą
1. Surengtų pasirodymų skaičius (vnt.)
2. Edukacinių renginių vaikams ir paaugliams
skaičius
3. Respublikinių renginių, kuriuose dalyvauta,
skaičius

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

90
25
55

4. Tarptautinių renginių, kuriuose dalyvauta,
skaičius
5. Pastatyminio inventoriaus atnaujinimas
(kostiumai, dekoracijos, muzikos instrumentai,
įgarsinimo įranga ir kt.) (vnt.)

29
400

6. Naujų programų kūrimas / pastatymas (vnt.)

4

7. Naujų programų pastatymo išlaidos tūkst. Lt.

90

8. Pajamų dalis bendrame koncertinės įstaigos
biudžete procentais

9

9. Pripažintų šalies kviestinių atlikėjų (dirigentų,
solistų, instrumentininkų, režisierių, choreografų ir
kt.) ir jų kolektyvų skaičius

15

10. Kviestinių jaunųjų atlikėjų, jų kolektyvų,
dalyvaujančių įstaigos kūrybinėje veikloje, skaičius

0

11. Pripažintų užsienio kviestinių atlikėjų
(dirigentų, solistų, instrumentininkų, režisierių,
choreografų ir kt.) ir jų kolektyvų skaičius

0

12. Koncertinės įstaigos veiklos reklamos (radijas,
TV, spauda, plakatai, brošiūros ir kt) išlaidos tūkst.
Lt

12

13. Išleistų reprezentacinės medžiagos (plakatai,
skrajutės, brošiūros ir kt.) skaičius vienetais

9000

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

14. Išleistų CD/DVD leidinių skaičius

0

1. Organizuoti profesionalaus scenos meno kūrimą bei
viešą atlikimą
2. Vykdyti edukacines programas

Meno vadovas G. Svilainis

I - IV

Meno vadovas G. Svilainis

I - IV

3. Dalyvauti respublikiniuose renginiuose /
programose

Meno vadovas G. Svilainis

I - IV

4. Pristatyti profesionalujį Lietuvių tautos muzikos ir
scenos meną Lietuvoje ir užsienyje

Meno vadovas G. Svilainis, kultūrinės veikos
vadybininkai R. Jakutis ir R. Pajaujienė

I - IV

5. Gerinti / kelti paslaugų kokybę

Meno vadovas G. Svilainis, Pastatyminės dalies
vedėjas K. Baltrūnas

I - IV

6. Sudaryti sąlygas kviestiniams jauniems
talentingiems, pripažintiems šalies ir užsienio muzikos
ir scenos meno atlikėjams, jų kolektyvams dalyvauti
įstaigos kūrybinėje veikloje

Meno vadovas G. Svilainis

I - IV

7. Koncertinės įstaigos veiklos viešinimas

Kultūrinės veiklos vadybininkas Raimondas Jakutis

I - IV

KĮ KAUNO VALSTYBINĖS FILHARMONIJOS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
priemonės kodas
01.002.
Programa: Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje
01.002.01

Tikslas: Puoselėti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį scenos meną

01.002.01.01

Uždavinys: Siekti profesionalaus scenos meno kūrybinių programų ir projektų įvairovės

01.002.01.01.01

Priemonė: Užtikrinti valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programų įgyvendinimą

1. Organizuoti profesionalaus scenos meno kūrimą bei
viešą atlikimą

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

1. Įstaigos organizuotų koncertų skaičius, vnt.

150

2. Naujų programų rengimo išlaidos, tūkst. Lt

800

3. Edukacinių programų moksleiviemas skaičius,
vnt.

10

4. Programų, skirtų visai šeimai, skaičius, vnt.

6

5. Kviestinių jaunųjų atlikėjų, jų kolektyvų skaičius,
vnt.
6. Pripažintų šalies kviestinių atlikėjų ir jų
kolektyvų skaičius, vnt.

30

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

160

7. Pripažintų užsienio kviestinių atlikėjų ir jų
kolektyvų skaičius, vnt.

20

8. Respublikinių renginių, kuriuose dalyvauta,
skaičius, vnt.

25

9. Tarptautinių renginių, kuriuose dalyvauta,
skaičius, vnt.

1

10. Įstaighos kūrybinės veiklos viešinimo (radijas,
TV, spauda, afišos, brošiūros ir kt.) išlaidos, tūkst.
Lt
11. Išleistos viešinimo medžiagos (afišos, skrajutės,
brošiūros ir kt.) skaičius, vnt.
12. Išleistų CD/DVD leidinių skaičius

65

11500
0

13. Sukurtų naujų programų skaičius

50

14. Pajamų dalis bendrame koncertinės įstaigos
biudžete procentais

10
Vadovo pavaduotojas meno reikalams Vidmantas
Bartulis, Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras
Bingelis

I-IV

2. Sudaryti sąlygas kviestiniams jauniems
talentingiems, pripažintiems šalies ir užsienio muzikos
ir scenos meno atlikėjams, jų kolektyvams dalyvauti
įstaigos kūrybinėje veikloje

Vadovo pavaduotojas meno reikalams Vidmantas
Bartulis, Koncertinės veiklos skyriaus viršininkė
Sonata Filinienė

I-IV

3. Vykdyti speicalias programas įvairaus amžiaus ir
socialinių grupių klausytojams

Vadovo pavaduotojas meno reikalams Vidmantas
Bartulis, Koncertinės veiklos skyriaus viršininkė
Sonata Filinienė

I-IV

4. Pristatyti šalies muzikinę kultūrą Lietuvoje ir
užsienyje
5. Viešinti įstaigos kūrybinę veiklą

Vadovo pavaduotojas meno reikalams Vidmantas
Bartulis, Vadybininkas Sergej Vichrov
Koncertinės veiklos skyriaus viršininkė Sonata
Filinienė, Rinkodaros vyr. Specialistė Daina
Juraitienė

I-IV
I-IV

KĮ VALSTYBINIO PUČIAMŲJŲ ORKESTRO "TRIMITAS" 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
priemonės kodas
Programa: Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje
01.002.
01.002.01

Tikslas: Puoselėti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį scenos meną

01.002.01.01

Uždavinys: Siekti profesionalaus scenos meno kūrybinių programų ir projektų įvairovės

01.002.01.01.01

Priemonė: Užtikrinti valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programų įgyvendinimą
1. Sukurtų naujų programų skaičius
2. Pajamų dalis bendrame koncertinės įstaigos
biudžete procentais
3. Naujų programų pastatymo išlaidos tūkst. Lt.
4. Viešų pasirodymų skaičius
5. Edukacinių renginių vaikams ir paaugliams
skaičius
6. Kviestinių jaunųjų atlikėjų, jų kolektyvų,
dalyvaujančių įstaigos kūrybinėje veikloje, skaičius
7. Pripažintų šalies kviestinių atlikėjų (dirigentų,
solistų, instrumentininkų, režisierių, choreografų ir
kt.) skaičius
8. Pripažintų užsienio kviestinių atlikėjų (dirigentų,
solistų, instrumentininkų, režisierių, choreografų ir
kt.) skaičius
9. Respublikinių renginių, kuriuose dalyvauta,
skaičius
10. Tarptautinių renginių, kuriuose dalyvauta,
skaičius
11. Koncertinės įstaigos veiklos reklamos (radijas,
TV, spauda, plakatai, brošiūros ir kt) išlaidos tūkst.
Lt
12. Išleistų CD/DVD leidinių skaičius
13. Išleistų reprezentacinės medžiagos (plakatai,
skrajutės, brošiūros ir kt.) skaičius vienetais
1. Organizuoti profesionalaus scenos meno kūrimą bei
viešą atlikimą

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

5
11.4
25.0
8
2
7

8

5

4
2
15

0

10000
Įstaigos vadovas Romualdas Barvainis, meno
vadovas Algirdas Budrys, vyr. dirigentas Ugnius
Vaiginis

I-IV

2. Pristatyti Lietuvių tautos muzikos ir scenos meną
Lietuvoje ir užsienyje
3. Sudaryti sąlygas jauniems talentingiems ir
pripažintiems Lietuvos bei pasaulio muzikos ir scenos
meno atlikėjams, jų kolektyvams dalyvauti įstaigos
kūrybinėje veikloje

Įstaigos vadovas Romualdas Barvainis, meno
vadovas Algirdas Budrys, vyr. dirigentas Ugnius
Vaiginis, dirigentas Kazys Daugėla
Meno vadovas Algirdas Budrys, vyr. dirigentas
Ugnius Vaiginis

I-IV

I-IV

4. Vykdyti edukacines programas

Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis

I, IV

5. Koncertinės įstaigos veiklos viešinimas

Vadovo pavaduotoja veiklos plėtrai Sigita
Vozbutienė

I-IV

KĮ LIETUVOS VALSTYBINIO SIMFONINIO ORKESTRO 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
priemonės kodas
01.002.
Programa: Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje
01.002.01

Tikslas: Puoselėti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį scenos meną

01.002.01.01

Uždavinys: Siekti profesionalaus scenos meno kūrybinių programų ir projektų įvairovės

01.002.01.01.01

Priemonė: Užtikrinti valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programų įgyvendinimą

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

1. Sukurtų naujų programų skaičius

39

2. Pajamų dalis bendrame koncertinės įstaigos
biudžete procentais
3. Naujų programų pastatymo išlaidos tūkst. Lt.

59
2000

4. Viešų pasirodymų skaičius

51

5. Edukacinių renginių vaikams ir paaugliams
skaičius
6. Kviestinių jaunųjų atlikėjų, jų kolektyvų,
dalyvaujančių įstaigos kūrybinėje veikloje, skaičius

5

7. Pripažintų šalies kviestinių atlikėjų (dirigentų,
solistų, instrumentininkų, režisierių, choreografų ir
kt.) skaičius
8. Pripažintų užsienio kviestinių atlikėjų (dirigentų,
solistų, instrumentininkų, režisierių, choreografų ir
kt.) skaičius
9. Koncertinės įstaigos veiklos reklamos (radijas,
TV, spauda, plakatai, brošiūros ir kt) išlaidos tūkst.
Lt
10. Išleistų CD/DVD leidinių skaičius
11. Išleistų reprezentacinės medžiagos (plakatai,
skrajutės, brošiūros ir kt.) skaičius vienetais
12. Respublikinių renginių, kuriuose dalyvauta,
skaičius
13. Tarptautinių renginių, kuriuose dalyvauta,
skaičius

34

20

21

137.4

3
90 000
2
2

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

1. Organizuoti profesionalaus scenos meno kūrimą bei
viešą atlikimą

Orkestro vadovas Gintaras Rinkevičius, Orkestro
vadovo pavaduotojas koncertinei ir administracinei
veiklai Jurgis Algimantas Banevičius

I-IV

2. Pristatyti Lietuvių tautos muzikos ir scenos meną
Lietuvoje ir užsienyje

Orkestro vadovas Gintaras Rinkevičius, Orkestro
vadovo pavaduotojas koncertinei ir administracinei
veiklai Jurgis Algimantas Banevičius

I-IV

3. Sudaryti sąlygas jauniems talentingiems ir
pripažintiems Lietuvos bei pasaulio muzikos ir scenos
meno atlikėjams, jų kolektyvams dalyvauti įstaigos
kūrybinėje veikloje
4. Vykdyti edukacines programas
5. Koncertinės įstaigos veiklos viešinimas

Orkestro vadovas Gintaras Rinkevičius, Orkestro
vadovo pavaduotojas koncertinei ir administracinei
veiklai Jurgis Algimantas Banevičius

I-IV

Koncertų vadybininkė Aušra Gorodeckaitė

I-IV
I-IV

Koncertų vadybininkė Aušra Gorodeckaitė

KĮ ŠIAULIŲ VALSTBINIO KAMERINIO CHORO "POLIFONIJA" 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
priemonės kodas
Programa: Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje
01.002.
01.002.01

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

Tikslas: Puoselėti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį scenos meną

01.002.01.01

Uždavinys: Siekti profesionalaus scenos meno kūrybinių programų ir projektų įvairovės

01.002.01.01.01

Priemonė: Užtikrinti valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programų įgyvendinimą
1. Sukurtų naujų programų skaičius

2

2. Pajamų dalis bendrame koncertinės įstaigos
biudžete procentais
3. Naujų programų pastatymo išlaidos tūkst. Lt.

30

4. Viešų pasirodymų skaičius

53

5. Edukacinių renginių vaikams ir paaugliams
skaičius
6. Kviestinių jaunųjų atlikėjų, jų kolektyvų,
dalyvaujančių įstaigos kūrybinėje veikloje, skaičius

10
13

7. Pripažintų šalies kviestinių atlikėjų (dirigentų,
solistų, instrumentininkų, režisierių, choreografų ir
kt.) skaičius
8. Pripažintų užsienio kviestinių atlikėjų (dirigentų,
solistų, instrumentininkų, režisierių, choreografų ir
kt.) skaičius

31

9. Respublikinių renginių, kuriuose dalyvauta,
skaičius
10. Tarptautinių renginių, kuriuose dalyvauta,
skaičius
11. Koncertinės įstaigos veiklos reklamos (radijas,
TV, spauda, plakatai, brošiūros ir kt) išlaidos tūkst.
Lt
12. Išleistų CD/DVD leidinių skaičius

38

13. Išleistų reprezentacinės medžiagos (plakatai,
skrajutės, brošiūros ir kt.) skaičius vienetais
1. Organizuoti profesionalaus scenos meno kūrimą bei
viešą atlikimą

40

2

15
7.8

1
780
Įstaigos vadovas Tomas Ambrozaitis

I-IV

2. Sudaryti sąlygas jauniems talentingiems ir
pripažintiems Lietuvos bei pasaulio muzikos ir scenos
meno atlikėjams, jų kolektyvams dalyvauti įstaigos
kūrybinėje veikloje
3. Vykdyti edukacines programas

Įstaigos vadovas Tomas Ambrozaitis,
chormeisteriai: Hana Mockienė, Mindaugas Žalalis

I-IV

Įstaigos vadovas Tomas Ambrozaitis,
chormeisteriai: Hana Mockienė, Mindaugas Žalalis

I-IV

4. Pristatyti Lietuvių tautos muzikos ir scenos meną
Lietuvoje ir užsienyje

Įstaigos vadovas Tomas Ambrozaitis

I-IV

5. Koncertinės įstaigos veiklos viešinimas

Vadybininkė Vita Butvilienė

I-IV

KĮ ŠIAULIŲ FILHARMONIJOS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
priemonės kodas
Programa: Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje
01.002.
01.002.01

Tikslas: Puoselėti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį scenos meną

01.002.01.01

Uždavinys: Siekti profesionalaus scenos meno kūrybinių programų ir projektų įvairovės

01.002.01.01.01

Priemonė: Užtikrinti valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programų įgyvendinimą

1. Sukurtų naujų programų skaičius
2. Pajamų dalis bendrame koncertinės įstaigos
biudžete procentais
3. Naujų programų pastatymo išlaidos tūkst.
Lt.
4. Programų kiekiniai rezultatai
5. Edukacinių renginių vaikams ir paaugliams
skaičius
6. Kviestinių jaunųjų atlikėjų, jų kolektyvų,
dalyvaujančių įstaigos kūrybinėje veikloje,
skaičius
7. Pripažintų šalies kviestinių atlikėjų
(dirigentų, solistų, instrumentininkų, režisierių,
choreografų ir kt.) skaičius
8. Pripažintų užsienio kviestinių atlikėjų
(dirigentų, solistų, instrumentininkų, režisierių,
choreografų ir kt.) skaičius
9. Koncertinės įstaigos veiklos reklamos
(radijas, TV, spauda, plakatai, brošiūros ir kt)
išlaidos tūkst. Lt
10. Išleistų reprezentacinės medžiagos
(plakatai, skrajutės, brošiūros ir kt.) skaičius
vienetais
1. Organizuoti profesionalaus scenos meno
kūrimą bei viešą atlikimą

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

25
62
130
5
7
10

29

7

29

1142

Regioninių projektų koordinatorė Nijolė
Saimininkienė, Tytuvėnų vasaros festivalio
meno vadovas Robertas Šervenikas

I - IV

2. Sudaryti sąlygas jauniems talentingiems ir
pripažintiems Lietuvos bei pasaulio muzikos ir
scenos meno atlikėjams, jų kolektyvams
dalyvauti įstaigos kūrybinėje veikloje
3. Vykdyti edukacines programas
4. Pristatyti Lietuvių tautos muzikos ir scenos
meną Lietuvoje ir užsienyje
5. Koncertinės įstaigos veiklos viešinimas

Regioninių projektų koordinatorė Nijolė
Saimininkienė, Tytuvėnų vasaros festivalio
meno vadovas Robertas Šervenikas
Regioninių projektų koordinatorė Nijolė
Saimininkienė
regioninių projektų koordinatorė Nijolė
Saimininkienė
Regioninių projektų koordinatorė Nijolė
Saimininkienė

I - IV

I; II; IV
I; II; IV
I-IV

KĮ VALSTYBINIO CHORO "VILNIUS" 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
priemonės kodas
Programa: Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje
01.002.
01.002.01

Tikslas: Puoselėti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį scenos meną

01.002.01.01

Uždavinys: Siekti profesionalaus scenos meno kūrybinių programų ir projektų įvairovės

01.002.01.01.01

Priemonė: Užtikrinti valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programų įgyvendinimą
1. Sukurtų naujų programų skaičius
2. Pajamų dalis bendrame koncertinės įstaigos
biudžete procentais

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

9
8.8

3. Naujų programų pastatymo išlaidos tūkst. Lt.

2

4. Viešų pasirodymų skaičius
5. Edukacinių renginių vaikams ir paaugliams
skaičius
6. Kviestinių jaunųjų atlikėjų, jų kolektyvų,
dalyvaujančių įstaigos kūrybinėje veikloje, skaičius

12
8

7. Pripažintų šalies kviestinių atlikėjų (dirigentų,
solistų, instrumentininkų, režisierių, choreografų ir
kt.) skaičius
8. Pripažintų užsienio kviestinių atlikėjų (dirigentų,
solistų, instrumentininkų, režisierių, choreografų ir
kt.) skaičius

8

9. Respublikinių renginių, kuriuose dalyvauta,
skaičius
10. Tarptautinių renginių, kuriuose dalyvauta,
skaičius
11. Koncertinės įstaigos veiklos reklamos (radijas,
TV, spauda, plakatai, brošiūros ir kt) išlaidos tūkst.
Lt
12. Išleistų CD/DVD leidinių skaičius
13. Išleistų reprezentacinės medžiagos (plakatai,
skrajutės, brošiūros ir kt.) skaičius vienetais
1. Organizuoti profesionalaus scenos meno kūrimą bei
viešą atlikimą

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

3

4

5
3
1.5

1
300
Meno vadovas ir vyr. dirigentas Povilas Gylys,
dirigentas Artūras Dambrauskas

I-IV

2. Sudaryti sąlygas jauniems talentingiems ir
pripažintiems Lietuvos bei pasaulio muzikos ir scenos
meno atlikėjams, jų kolektyvams dalyvauti įstaigos
kūrybinėje veikloje

Meno vadovas ir vyr. dirigentas Povilas Gylys,
Vadovas Vladas Bagdonas

I-IV

3. Vykdyti edukacines programas

Vadovas Vladas Bagdonas

I-IV

4. Pristatyti Lietuvių tautos muzikos ir scenos meną
Lietuvoje ir užsienyje
5. Koncertinės įstaigos veiklos viešinimas

Meno vadovas ir vyr. dirigentas Povilas Gylys,
dirigentas Artūras Dambrauskas

I-IV

Vadovo pavaduotoja A. Ablamonova

I-IV

KAUNO IX FORTO MUZIEJAUS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
priemonės kodas
02.004.
02.004.02
02.004.02.01
02.004.02.01.01

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė
Programa: Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga
Tikslas: Išsaugoti ir populiarinti muziejuose saugojamas kultūros paveldo vertybes
Uždavinys: Gerinti muziejų veiklos efektyvumą ir kokybę
Priemonė: Užtikrinti muziejų rinkinių saugojimą ir populiarinimą
Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus

1. Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.)
2. Atnaujintų nuolatinių ekspozicijų skaičius
3. Surengtų parodų iš muziejaus rinkinių skaičius

1. Įsigyti 915 eksponatų

2. Atnaujinti 2 nuolatines
ekspozicijas
3. Surengti 5 parodas iš muziejaus
rinkinių
4. Surengti 2 virtualias parodas
5. Surengti 70 edukacinių užsiemimų
6. Vykdyti muziejaus padalinių nuolatinę priežiūrą,
atlikti rekonstrukcijos ir remonto darbus

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

915
2
5

4. Išleistų leidinių apie muziejaus rinkinius skaičius

0

5. Virtualių parodų skaičius
6. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius

2
70
Vyr. fondų saugotoja A. Krilavičienė, Tvirtovės
skyriaus vedėja V. Makarevičienė, Okupacijų
skyriaus vedėja A. Šaučiulienė
Dir. pavaduotoja J. Menciūnienė, Tvirtovės
skyriaus vedėja V. Makarevičienė
Dir. pavaduotoja J. Menciūnienė, Tvirtovės
skyriaus vedėja V. Makarevičienė, Okupacijų
skyriaus vedėja A. Šaučiulienė
Vyr. fondų saugotoja A. Krilavičienė, muziejininkė
J. Adomaitienė
Ryšių su visuomene skyriaus vedėja J. Idaitė,
ekskursijų vadovė O. Voronova
Dir. pavaduotojas ūkio reikakams L. Kvietinskas

I-IV

I-III
I-III

II-III
I-IV
I-IV

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJAUS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
priemonės kodas
02.004.
02.004.02
02.004.02.01
02.004.02.01.01

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė
Programa: Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga
Tikslas: Išsaugoti ir populiarinti muziejuose saugojamas kultūros paveldo vertybes
Uždavinys: Gerinti muziejų veiklos efektyvumą ir kokybę
Priemonė: Užtikrinti muziejų rinkinių saugojimą ir populiarinimą
Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus

1. Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.)
2. Atnaujintų nuolatinių ekspozicijų skaičius
3. Surengtų parodų iš muziejaus rinkinių skaičius

1. Įsigyti eksponatus

2. Atnaujinti nuolatines ekspozicijas
3. Surengti parodas iš muziejaus rinkinių

4. Surengti virtualias parodas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

150
3
10

4. Išleistų leidinių apie muziejaus rinkinius skaičius

0

5. Virtualių parodų skaičius
6. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius

3
0
Vyriausioji fondų saugotoja Alvyda Jociuvienė,
Vyriausioji muziejininkė, atsakinga už Buities,
verslų ir amatų skyrių, Janina Samulionytė
Vyriausias architektas, atsakingas už architektūros
skyrių, Ruslanas Aranauskas
Vyriausias architektas, atsakingas už architektūros
skyrių, Ruslanas Aranauskas, Vyriausioji
muziejininkė, atsakinga už Buities, verslų ir amatų
skyrių, Janina Samulionytė, Vyriausioji
muziejininkė, atsakinga už Ryšių su visuomene
skyrių, Danutė Blaževičienė, Miškotvarkos ir
kraštovaizdžio skyriaus vedėjas Einoras
Palubinskas

I - IV

Vyriausioji muziejininkė, atsakinga už Buities,
verslų ir amatų skyrių Janina Samulionytė

I - IV

I - IV
I - IV

LIETUVOS AVIACIJOS MUZIEJAUS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
priemonės kodas
02.004.
02.004.02
02.004.02.01
02.004.02.01.01

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė
Programa: Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga
Tikslas: Išsaugoti ir populiarinti muziejuose saugojamas kultūros paveldo vertybes
Uždavinys: Gerinti muziejų veiklos efektyvumą ir kokybę
Priemonė: Užtikrinti muziejų rinkinių saugojimą ir populiarinimą
Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus

1. Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.)
2. Atnaujintų nuolatinių ekspozicijų skaičius
3. Surengtų parodų iš muziejaus rinkinių skaičius

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

500
1
9

4. Išleistų leidinių apie muziejaus rinkinius skaičius

1

5. Virtualių parodų skaičius
6. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius

2
80

1. Įsigyti naujus eksponatus

Aviacijos istorijos ir leidybos skyriaus vedėjas
Gytis Ramoška, Rinkinių apskaitos ir saugojimo
skyriaus vedėjas - vyr .fondų saugotojas Gintautas
Pangonis

I - IV

2. Atnaujinti S. Dariaus memorialinės gimtinės
ekspoziciją
3. Iš muziejaus rinkinių surengti 9 parodas

Aviacijos istorijos ir leidybos skyriaus vedėjas
Gytis Ramoška
Ekspozicijų ir eskponatų rengimo skyriaus vedėja
Audronė Žukauskienė

I - III

4. Parengti ir išleisti metraštį "Plieno sparnai" Nr.10

Aviacijos istorijos ir leidybos skyriaus vedėjas
Gytis Ramoška

I - IV

5. Surengti 2 virtualias parodas

Aviacijos istorijos ir leidybos skyriaus vedėjas
Gytis Ramoška

I - IV

6. Pravesti 80 edukacinių užsiėmimų, apmokant 1500
dalyvių

Ekspozicijų ir eskponatų rengimo skyriaus vedėja
Audronė Žukauskienė

I - IV

7. Vykdyti nuolatinę pastatų preižiūrą, atlikti einamojo
remonto darbus

Direktorius Remigijus Jankauskas

I - IV

I - IV

LIETUVOS ETNOKOSMOLOGIJOS MUZIEJAUS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
priemonės kodas
02.004.
02.004.02
02.004.02.01
02.004.02.01.01

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė
Programa: Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga
Tikslas: Išsaugoti ir populiarinti muziejuose saugojamas kultūros paveldo vertybes
Uždavinys: Gerinti muziejų veiklos efektyvumą ir kokybę
Priemonė: Užtikrinti muziejų rinkinių saugojimą ir populiarinimą
Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus

1. Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.)
2. Atnaujintų nuolatinių ekspozicijų skaičius
3. Surengtų parodų iš muziejaus rinkinių skaičius

50
1
1

4. Išleistų leidinių apie muziejaus rinkinius skaičius

1

5. Virtualių parodų skaičius
6. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius

3
15

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

1. Įsigyti naujų eksponatų
2. Atnaujinti nuolatinę ekspoziciją

Direktorius G. Kakaras
Direktorius G. Kakaras, dailininkė M. Kakarienė

II - III
I - IV

3. Surengti parodą iš muziejaus rinkinių
4. Išleisti žurnalo "Etnokosmologija" 3 numerį
5. Surengti virtualias parodas

Dailininkė M. Kakarienė
Mokslinis vadovas prof. L. Klimka
Vyr. fondų saugotojas L. Šmigelskas, muziejininkas
E.Okmanas
Vyr. fondų saugotojas L. Šmigelskas, muziejininkas
E.Okmanas
Direktorius G. Kakaras

I - IV
I - IV
I - IV

6. Surengti edukacinius užsiėmimus*
7. Vykdyti muziejaus nuolatinę priežiūrą, atlikti
rekonstrukcijos ir remonto darbus
* Papildomos lėšos: fondai - 10 tūkst. KRF, 10 tūkst. OSFL; 15 tūkst. Molėtų savivaldybė.

I - IV
I - IV

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
Vertinimo
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
kriterijaus
priemonės kodas
reikšmė
Programa: Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga
02.004.
02.004.01

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

Tikslas: Išsaugoti, tinkamai kaupti, tvarkyti ir naudoti kultūros paveldą jį tausojant ir taip išsaugant ateities kartoms, užtikrinti deramą informacijos apie paveldą sklaidą

02.004.01.02

Uždavinys: Siekti pagerinti kultūros paveldo apskaitą bei stebėseną, išsaugoti kultūros paveldą Kultūros ministerijai pavaldžių institucijų prižiūrimose saugomose teritorijose

02.004.01.02.01

Priemonė: Vykdyti viešojo administravimo funkcijas saugomose teritorijose ir atlikti saugomų teritorijų tyrimus bei stebėseną, tvarkybą bei pažinimo sklaidą
1. Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.)
2. Atnaujintų nuolatinių ekspozicijų skaičius
3. Surengtų parodų iš muziejaus rinkinių skaičius
4. Išleistų leidinių apie muziejaus rinkinius skaičius
5. Virtualių parodų skaičius
6. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius
1. Pildyti muziejaus rinkinius, įsigyjant muziejines
vertybes

400
0
15
7
5
128
Laivybos istorijos skyriaus vedėjas Romaldas
Adomavičius, Jūrų faunos skyriaus vedėjas
Remigijus Dailidė
Laivybos istorijos skyriaus vedėjas Romaldas
Adomavičius, Jūrų faunos skyriaus vedėjas
Remigijus Dailidė, Ryšių su visuomene skyriaus
vedėja Nina Puteikienė
Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Nina
Puteikienė, Laivybos istorijos skyriaus vedėjas
Romaldas Adomavičius

I-IV

4. Dalyvauti LIMIS projekte kaupiant skaitmeninius
eksponatų vaizdus ir aprašus. Rengti virualias parodas.

Sistemos administratorius Vismantas Ragaišis,
muziejininkas-istorikas Dainius Elertas, Laivybos
istorijos skyriaus vedėjas Romaldas Adomavičius,
muziejininkė-edukologė Neringa Stančikienė

I-IV

5. Surengti edukacinius užsiėmimus Lietuvos jūrų
muziejuje

Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Nina
Puteikienė, Laivybos istorijos skyriaus vedėjas
Romaldas Adomavičius, Jūrų faunos skyriaus
vedėjas Remigijus Dailidė, Jūrų žinduolių ir
paukščių skyriaus vedėjas Arūnas Grušas,
Akvariumo skyriaus vedėjas Saulius Karalius

I-IV

2. Rengti laikinas ir kilnojamas parodas iš muziejaus
rinkinių

3. Rengti ir leisti Lietuvos jūrų muziejaus metraštį,
informacines skrajutes ir lankstinukus

6. Vykdyti nuolatinę pastatų priežiūrą, atlikti
einamuosius remonto darbus

05.001.

Vyr. vadybininkas-direktoriaus pavaduotojas
Eduardas Plokštys, Techninės tarnybos viršininkasvyr. inžinierius Arnoldas Rosenas, Ūkio tarnybos
viršininkė Nijolė Žižienė
Programa: Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas

05.001.04

Tikslas: Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą

I-IV

I-IV

I-IV

05.001.04.01

Uždavinys: Tęsti kultūros objektų statybą bei esamų rekonstravimą, aprūpinti įstaigas šiuolaikines technologijas atitinkančia įranga

05.001.04.01.02

Priemonė: Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą
1. Investiciniams projektams skirtų asignavimų
panaudojimas, proc. nuo investiciniams projektams
skirtų asignavimų (per metus)
2. Investicinio projekto įvykdymas, proc. nuo
bendros projekto vertės
1. Įgyvendinant investicinį projektą "Lietuvos jūrų
muziejaus akvariumo rekonstrukcija", pasirašyti sutartį
su Coutant et Alter Ego dėl įrangos gamybos (VIP)

100

37.8
Direktorė Olga Žalienė, Tarptautinių ryšių ir
projektų valdymo skyriaus vedėja Vaiva Lankelienė

II

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
Vertinimo
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
kriterijaus
priemonės kodas
reikšmė
Programa: Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga
02.004.
02.004.01

Atsakingi vykdytojai

Tikslas: Išsaugoti, tinkamai kaupti, tvarkyti ir naudoti kultūros paveldą jį tausojant ir taip išsaugant ateities kartoms, užtikrinti deramą informacijos apie paveldą sklaidą

02.004.01.02

Uždavinys: Siekti pagerinti kultūros paveldo apskaitą bei stebėseną, išsaugoti kultūros paveldą Kultūros ministerijai pavaldžių institucijų prižiūrimose saugomose teritorijose

02.004.01.02.01

Priemonė: Vykdyti viešojo administravimo funkcijas saugomose teritorijose ir atlikti saugomų teritorijų tyrimus bei stebėseną, tvarkybą bei pažinimo sklaidą
1. Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.)
2. Atnaujintų nuolatinių ekspozicijų skaičius
3. Surengtų parodų iš muziejaus rinkinių skaičius
4. Išleistų leidinių apie muziejaus rinkinius skaičius

5000
1
25
0

5. Virtualių parodų skaičius
6. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius

20
340

1. Įsigyti eksponatų

05.001.

Įvykdymo
terminas
ketv.

Fondų apsaugos ir apskaitos skyriaus vyr. fondų
saugotoja Reda Rėklytė
2. Atnaujinti nuolatines ekspozijas
J.Grušo memorialinio muziejaus - skyriaus vedėja
Nijolė Majerienė
3. Rengti parodas iš muziejaus rinkinių
Direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei Raminta
Antanaitienė
4. Rengti virtualias parodas
Redaktorė Marija Tuškevičiūtė
5. Rengti edukacinius užsiėmimus
Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Eglė
Rankauskienė
Programa: Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas

05.001.04

Tikslas: Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą

05.001.04.01

Uždavinys: Tęsti kultūros objektų statybą bei esamų rekonstravimą, aprūpinti įstaigas šiuolaikines technologijas atitinkančia įranga

05.001.04.01.02

Priemonė: Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą
1. Investiciniams projektams skirtų asignavimų
panaudojimas, proc. nuo investiciniams projektams
skirtų asignavimų (per metus)
2. Investicinio projekto įvykdymas, proc. nuo
bendros projekto vertės
1. Vykdyti investicijų projektą "Maironio lietuvių
literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13,
rekonstravimas"

I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV

100

34
Direktoriaus pavaduotojas ūkio veiklai Gintaras
Juodzevičius

II-IV

ŠIAULIŲ "AUŠROS" MUZIEJAUS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
priemonės kodas
02.004.
02.004.02
02.004.02.01
02.004.02.01.01

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė
Programa: Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga
Tikslas: Išsaugoti ir populiarinti muziejuose saugojamas kultūros paveldo vertybes
Uždavinys: Gerinti muziejų veiklos efektyvumą ir kokybę
Priemonė: Užtikrinti muziejų rinkinių saugojimą ir populiarinimą
Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus

1. Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.)
2. Atnaujintų nuolatinių ekspozicijų skaičius

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

2395
6

3. Surengtų parodų iš muziejaus rinkinių skaičius

11

4. Išleistų leidinių apie muziejaus rinkinius skaičius

19

5. Virtualių parodų skaičius
6. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius

6
465

1. Gausinti muziejaus eksponatų fondus

Vyr. fondų saugotoja V. Lozaitienė

I-IV

2. Atnaujinti nuolatines ekspozicijas

Direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei V.
Šiukščienė
Direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei V.
Šiukščienė

I-IV

Leidyklos vedėja I. Kubilienė

I-IV

3. Rengti parodas iš muziejaus rinkinių
4. Leisti leidinius apie muziejaus rinkinius

I-IV

5. Rengti virtualias parodas

Ryšių su visuomene skyriaus vedėja D. Bačiulė

I-IV

6. Plėsti edukacines veiklas

Edukacijos skyriaus vedėja A. Vaitkienė

I-IV

05.001.

7. Vykdyti nuolatinę pastatų preižiūrą, atlikti einamojo
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams P.
remonto darbus
Juozapaitis
Programa: Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas

05.001.04

Tikslas: Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą

05.001.04.01

Uždavinys: Tęsti kultūros objektų statybą bei esamų rekonstravimą, aprūpinti įstaigas šiuolaikines technologijas atitinkančia įranga

05.001.04.01.02

Priemonė: Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą
1. Investiciniams projektams skirtų asignavimų
panaudojimas, proc. nuo investiciniams projektams
skirtų asignavimų (per metus)
2. Investicinio projekto įvykdymas, proc. nuo
bendros projekto vertės (Fotografijos muziejaus
rekonstravimas)
3. Investicinio projekto įvykdymas, proc. nuo
bendros projekto vertės (Ch.Frenkelio rūmų parko
ir pastatų rekonstravimas)

100

53.5

100

I-IV

1. Tęsti Fotografijos muziejaus rekonstravimą
(1projektas)
2. Baigti Ch.Frenkelio rūmų parko ir pastatų
rekonstravimą (2 projektas)

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams P.
Juozapaitis
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams P.
Juozapaitis

I-IV
I-IV

LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJAUS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
Vertinimo
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
kriterijaus
priemonės kodas
reikšmė
Programa: Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga
02.004.

Atsakingi vykdytojai

02.004.01

Tikslas: Išsaugoti, tinkamai kaupti, tvarkyti ir naudoti kultūros paveldą jį tausojant ir taip išsaugant ateities kartoms, užtikrinti deramą informacijos apie paveldą sklaidą

02.004.01.02

Uždavinys: Siekti pagerinti kultūros paveldo apskaitą bei stebėseną, išsaugoti kultūros paveldą Kultūros ministerijai pavaldžių institucijų prižiūrimose saugomose teritorijose

02.004.01.02.01

Priemonė: Vykdyti viešojo administravimo funkcijas saugomose teritorijose ir atlikti saugomų teritorijų tyrimus bei stebėseną, tvarkybą bei pažinimo sklaidą
1. Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.)

790

2. Atnaujintų nuolatinių ekspozicijų skaičius

2

3. Surengtų parodų iš muziejaus rinkinių skaičius

5

4. Išleistų leidinių apie muziejaus rinkinius skaičius

2

5. Virtualių parodų skaičius
6. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius

3
300

1. Įsigyti naujų eksponatų pagal dovanojimo aktus

Vyr. fondų saugotojas Mindaugas V. Birbilas, vyr.
muziejininkė Gabija Mackevičiūtė,
muziejininkė Jūratė Jagminienė

2. Papildyti ekspoziciją „Iš amžių glūdumos į mus“
naujais eksponatais, pagal temas:
1) Lietuviška mokykla išeivijoje 1945–1990;
2) Švietimas Lietuvoje po 1990 m.

Vyr. muziejininkė Gabija Mackevičiūtė,
rinkinių saugotojos Eglė Kučinskaitė ir Vilma
Valiukonienė, dizainerė Indrė Raižienė

3. Parengti parodas iš muziejaus rinkinių

Vyr. muziejininkė Gabija Mackevičiūtė,
muziejininkė Jūratė Jagminienė, dizainerė Indrė
Raižienė
Vyr. muziejininkė Gabija Mackevičiūtė,
muziejininkė Jūratė Jagminienė, dizainerė Indrė
Raižienė
Vyr. muziejininkė Gabija Mackevičiūtė,
muziejininkė Jūratė Jagminienė, dizainerė Indrė
Raižienė
Ekskursijų vadovė Daiva Žurauskienė

4. Išleisti leidinius apie muziejaus rinkinius

5. Parengti 3 virtualias parodas

6. Surengti 300 edukacinių užsiėmimų
7. Vykdyti muziejaus priežiūrą. Atlikti rekonstrukcijos
ir remonto darbus

Įvykdymo
terminas
ketv.

Direktorė Živilė Jakaitė

I-IV

III-IV

I-IV

II-IV

I-IV

I-IV
I-IV

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJAUS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
priemonės kodas
02.004.
02.004.02
02.004.02.01
02.004.02.01.01

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė
Programa: Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga
Tikslas: Išsaugoti ir populiarinti muziejuose saugojamas kultūros paveldo vertybes
Uždavinys: Gerinti muziejų veiklos efektyvumą ir kokybę
Priemonė: Užtikrinti muziejų rinkinių saugojimą ir populiarinimą
Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus

1. Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.)
2. Atnaujintų nuolatinių ekspozicijų skaičius
3. Surengtų parodų iš muziejaus rinkinių skaičius
4. Išleistų leidinių apie muziejaus rinkinius skaičius
5. Virtualių parodų skaičius
6. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius
7. Muziejaus pastatų skaičius

Atsakingi vykdytojai

3000
1
5
1
1
220
1

1. Įsigyti eksponatus

Vyr. fondų saugotoja E. Chadaravičienė, Rinkinių
apskaitos ir apsaugos skyriaus vedėja R. Grašienė

2. Atnaujinti nuotalinę ekspoziciją, įrengiant solisto
Kipro Petrausko salę
3. Parengti parodas

Dailės skyriaus vedėja A. Endriukaitienė
Direktoriaus pavaduotoja A. Kapočiūtė, Dailės
skyriaus vedėja A. Endriukaitienė
Dailės skyriaus muziejininkė Ž. Ambrasaitė
Teatro skyriaus vedėja V. Janeliauskienė,
bibliotekininkė A. Vaičiūnaitė
Edukacinių programų vadovė D. Krutulienė
Direktoriaus pavaduotojas K.Žiemys

05.001.

4. Išleisti Liudo Truikio albumą
5. Sukurti virtualią parodą "Borisui Dauguviečiui 125"
6. Vesti naujas ir tęstines edukacines programas
7. Vykdyti muziejaus patalpų ir pastatų nuolatinę
priežiūrą
Programa: Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas

05.001.04

Tikslas: Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą

05.001.04.01

Uždavinys: Tęsti kultūros objektų statybą bei esamų rekonstravimą, aprūpinti įstaigas šiuolaikines technologijas atitinkančia įranga

05.001.04.01.02

Priemonė: Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą
1. Investiciniams projektams skirtų asignavimų
panaudojimas, proc. nuo investiciniams projektams
skirtų asignavimų (per metus)

Įvykdymo
terminas
ketv.

100

I-IV

IV
II-IV
I-IV
II-IV
I-IV
I-IV

2. Investicinio projekto įvykdymas, proc. nuo
bendros projekto vertės
1. Veiksmas. Vykdyti muziejaus Vilniaus g. 41
administracinių pastatų naują statybą ir rekonstravimą pastato korpuso Nr. 3 statybą

14.8
Direktorė R. Lopienė

I-IV

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
priemonės kodas
02.004.
02.004.02
02.004.02.01
02.004.02.01.01

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė
Programa: Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga
Tikslas: Išsaugoti ir populiarinti muziejuose saugojamas kultūros paveldo vertybes
Uždavinys: Gerinti muziejų veiklos efektyvumą ir kokybę
Priemonė: Užtikrinti muziejų rinkinių saugojimą ir populiarinimą
Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus

1. Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.)
2. Atnaujintų nuolatinių ekspozicijų skaičius
3. Surengtų parodų iš muziejaus rinkinių skaičius
4. Išleistų leidinių apie muziejaus rinkinius
skaičius
5. Virtualių parodų skaičius
6. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

10000
1
1
3
53
25

1. Įsigyti naujų eksponatų
2. Atnaujinti nuolatinę ekspoziciją

Vyr. fondų saugotoja I. Senulienė
Vyr. fondų saugotoja I. Senulienė

3. Surengti parodą iš muziejaus rinkinių

Vyr. fondų saugotoja I. Senulienė

4. Išleisti leidinių apie muziejaus rinkinius

Direktorius V. Poviliūnas, direktoriaus
pavaduotojas V. Narvidas

I, IV

5. Surengti virtualias parodas

Vyr. fondų saugotoja I. Senulienė

I-IV

6. Surengti edukacinius užsiėmimus

Ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėja
B. Balčytienė
Direktorius V. Poviliūnas

I-IV

7. Vykdyti nuolatinę pastatų priežiūrą, atlikti
einamojo remonto darbus

I-IV
I-IV
II

I-IV

VALSTYBINIO VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJAUS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
priemonės kodas
02.004.
02.004.02
02.004.02.01
02.004.02.01.01

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė
Programa: Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga
Tikslas: Išsaugoti ir populiarinti muziejuose saugojamas kultūros paveldo vertybes
Uždavinys: Gerinti muziejų veiklos efektyvumą ir kokybę
Priemonė: Užtikrinti muziejų rinkinių saugojimą ir populiarinimą
Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus

1. Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.) (atitinka KM
strateginio veiklos plano kriterijų P-02-004-02-0107)

1. Įsigyti naujų eksponatų, restauruoti eksponatus ir
nuolat vykdyti prevencinį konservavimą

2. Atnaujintų nuolatinių ekspozicijų skaičius

2

3. Surengtų parodų iš muziejaus rinkinių skaičius

1

4. Išleistų leidinių apie muziejaus rinkinius skaičius

10

5. Virtualių parodų skaičius

1

6. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius

8

7. Surengti edukacinius užsiėmimus
8. Parengti naujų parodų koncepcijas
9. Rengti trumpalaikes parodas bei minėjimo renginius
ekspoziciniuose padaliniuose
10. Vykdyti muziejaus padalinių nuolatinę priežiūrą,
atlikti rekonstrukcijos ir remonto darbus

Vyr. finansininkė T. Belonosova, Ūkio skyriaus
vedėjas A. Finkelšteinas

4. Surengti parodą iš muziejaus rinkinių
5. Išleisti leidinius ir informacinę medžiagą apie
muziejaus rinkinius ir veiklą
6. Parengti virtualios parodos koncepciją

Įvykdymo
terminas
ketv.

640

Vyr. fondų saugotoja A. Niunkaitė-Račiūnienė,
Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėja I.
Murauskaitė, restauratorė J. Blažytė
Ūkio skyriaus vedėjas A. Finkelšteinas
Direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei K.
Rupeikaitė
Vyr. fondų saugotoja A. Niunkaitė-Račiūnienė
Direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei K.
Rupeikaitė
Ekspozicijų ir parodų rengimo skyriaus vedėja J.
Razumienė, dailininkė A. Jacovskytė
Muziejaus edukatorė A. Bogatyriova
Direktorius Jaša Markas Zingeris
Tolerancijos centro vadovė I. Šadzevičienė, Panerių
memorialo vadovas A. Karosas

2. Įsigyti kitą ilgalaikį materialųjį turtą
3. Atnaujinti nuolatines ekspozicijas

02.004.03
02.004.03.01

Atsakingi vykdytojai

Tikslas: Išsaugoti istorinę ir kultūrinę atmintį
Uždavinys: Užtikrinti Švenčių, atmintinų dienų, istorinių datų minėjimą, istorinių įvykių atminties išsaugojimą pagal LRV programos nuostatas - tvarka proginėms programos

II-IV

I-IV
II-IV
II-III
I-IV
IV
II-IV
I-IV
I-IV
I-IV

02.004.03.01.06

Priemonė: Surengti Holokausto aukų atminimo dienos minėjimą Jad Vašemo muziejuje (Izraelis) ir Holokausto muziejuje Direktorius Jaša Markas Zingeris
Vašingtone (JAV), taip pat Lietuvos ir Izraelio istorikų forumą Jad Vašemo muziejuje

III-IV

02.004.03.01.07

Priemonė: Parengti Panerių memorialo kompleksinio sutvarkymo koncepciją, apimančią Panerių memorialo pritaikymo
Holokausto ir masinių žudynių muziejui po atviru dangumi projektą, bendradarbiaujant su Jad Vašemo muziejumi ir
Holokausto muziejumi Vašingtone

Direktorius Jaša Markas Zingeris

II-IV

02.004.03.01.08

Priemonė: Parengti paminklo Pasaulio tautų teisuoliams Kaune statybos projektą ir jį pastatyti

Žydų gelbėjimo ir atminimo įamžinimo skyriaus
vedėja D. Selčinskaja

I-IV

02.004.03.01.11

Priemonė: Suorganizuoti holokaustą išgyvenusio tapytojo litvako Samuelio Bako darbų apie istorinį Vilnių perdavimą Lietuvai ir užtikrinti tinkamą jų saugojimą, parengti Valstybinio
Vilniaus Gaono žydų muziejaus patalpų Pylimo g. 4 rekonstrukcijos darbų investicinį projektą – numatyti galimybę pritaikyti muziejaus patalpas Samuelio Bako darbų ekspozicijai
1. Perimti ir tinkamai saugomi Samuelio Bako
darbai
1. Suorganizuoti holokaustą išgyvenusio tapytojo
litvako Samuelio Bako darbų apie istorinį Vilnių
perėmimą ilgalaikio depozito sąlygomis ir užtikrinti
tinkamą jų saugojimą

02.004.03.01.12

Direktorius Jaša Markas Zingeris

III-IV

Direktorius Jaša Markas Zingeris

III-IV

Priemonė: Surengti Samuelio Bako darbų apie istorinį Vilnių parodą
1. Eksponuotų Samuelio Bako darbų skaičius
1. Eksponuoti Samuelio Bako darbus Valstybinio
Vilniaus Gaono žydų muziejuje

19

ŽEMAIČIŲ VYSKUPYSTĖS MUZIEJAUS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
priemonės kodas
02.004.
02.004.02
02.004.02.01
02.004.02.01.01

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė
Programa: Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga
Tikslas: Išsaugoti ir populiarinti muziejuose saugojamas kultūros paveldo vertybes
Uždavinys: Gerinti muziejų veiklos efektyvumą ir kokybę
Priemonė: Užtikrinti muziejų rinkinių saugojimą ir populiarinimą
Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus

1. Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.)
2. Atnaujintų nuolatinių ekspozicijų skaičius
3. Surengtų parodų iš muziejaus rinkinių skaičius
4. Išleistų leidinių apie muziejaus rinkinius skaičius
5. Virtualių parodų skaičius
6. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

1000
1
6
1
4
150

1. Įsigyti naujus eksponatus

Vyr. fondų saugotoja Adelė Kiesienė, muziejininkėkasininkė Vilma Juškaitė

I-IV

2. Atnaujinti nuolatinę ekspoziciją restauruotais
eksponatais*
3. Surengti parodas, naudojant muziejaus rinkinius bei
depozitus
4. Išleisti informacinį leidinį apie muziejaus rinkinius
ir teikiamas paslaugas
5. Surengti virtualias parodas

Vyr. fondų saugotoja Adelė Kiesienė

II-III

Vyr. fondų saugotoja Adelė Kiesienė

I-IV

6. Rengti teminius edukacinius užsiėmimus

7. Prižiūrėti muziejaus pastatą; rengti jo renovacijos ir
pritaikymo koncepcinį-techninį projektą
* Veiksmas papildomai finansuojamas KRF projektinėmis lėšomis

Vyr. muziejininkė informacijai ir edukacijai
Alma Būdvytienė
Vyr. muziejininkė informacijai ir edukacijai
Alma Būdvytienė, direktorius Antanas Ivinskis
Vyr. muziejininkė informacijai ir edukacijai
Alma Būdvytienė, muziejininkas-dailininkas
Vygantas Paulauskas
Direktorius Antanas Ivinskis

III-IV
I-IV
I-IV

I-IV

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
priemonės kodas
Programa: Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje
01.002.
Tikslas: Puoselėti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį scenos meną
01.002.01
Uždavinys: Siekti profesionalaus scenos meno kūrybinių programų ir projektų įvairovės
01.002.01.01
01.002.01.01.01

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

Priemonė: Užtikrinti valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programų įgyvendinimą
1. Pajamų dalis bendrame teatro
biudžete
2. Naujų spektaklių pastatymo išlaidos, tūkst.litų
1. Viešai rodyti spektaklius
2. Įgyvendinti naujų spektaklių
pastatymus scenoje

16.88
454
Juozo Miltinio dramos teatro vadovas Romualdas
Vikšraitis
Juozo Miltinio dramos teatro vadovas Romualdas
Vikšraitis

I-IV
I-IV

VALSTYBINIO JAUNIMO TEATRO 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
priemonės kodas
Programa: Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje
01.002.
Tikslas: Puoselėti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį scenos meną
01.002.01
Uždavinys: Siekti profesionalaus scenos meno kūrybinių programų ir projektų įvairovės
01.002.01.01
01.002.01.01.01

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

Priemonė: Užtikrinti valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programų įgyvendinimą
1. Pajamų dalis bendrame teatro biudžete procentais

29

2. Naujų spektaklių pastatymo išlaidos tūkst.lt

400

1. Viešai rodyti spektaklius

Teatro vadovas Algirdas Latėnas

I-IV

2. Įgyvendinti naujų spektaklių pastatymus scenoje

Teatro vadovas Algirdas Latėnas

I-IV

05.001.

Programa: Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas

05.001.04

Tikslas: Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą

05.001.04.01

Uždavinys: Tęsti kultūros objektų statybą bei esamų rekonstravimą, aprūpinti įstaigas šiuolaikines technologijas atitinkančia įranga

05.001.04.01.02

Priemonė: Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą

1. Vykdyti investicinį projektą "Valstybinio Jaunimo
teatro pastatų Arklių g. 5 ir Karmelitų g. 2
rekonstravimas"

1. Investiciniams projektams skirtų asignavimų
panaudojimas, proc. nuo investiciniams projektams
skirtų asignavimų (per metus)

100

2. Investicinio projekto įvykdymas, proc. nuo
bendros projekto vertės

25.9
Teatro vadovo pavaduotojas
Justinas Prusevičius

III-IV

KAUNO VALSTYBINIO DRAMOS TEATRO 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
priemonės kodas
Programa: Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje
01.002.
Tikslas: Puoselėti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį scenos meną
01.002.01
Uždavinys: Siekti profesionalaus scenos meno kūrybinių programų ir projektų įvairovės
01.002.01.01
01.002.01.01.01

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

Priemonė: Užtikrinti valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programų įgyvendinimą
1. Pajamų dalis bendrame teatro biudžete procentais

0.31

2. Naujų spektaklių pastatymo išlaidos tūkst. lt

400

1. Viešai rodyti spektaklius

Teatro vadovas Egidijus Stancikas

I-IV

2. Įgyvendinti naujų spektaklių pastatymus scenoje

Teatro vadovas Egidijus Stancikas

I-IV

05.001.

Programa: Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas

05.001.04

Tikslas: Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą

05.001.04.01

Uždavinys: Tęsti kultūros objektų statybą bei esamų rekonstravimą, aprūpinti įstaigas šiuolaikines technologijas atitinkančia įranga

05.001.04.01.02

Priemonė: Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą
1. Investiciniams projektams skirtų asignavimų
panaudojimas, proc. nuo investiciniams projektams
skirtų asignavimų (per metus)
2. Investicinio projekto įvykdymas, proc. nuo
bendros projekto vertės
1. Vykdyti investicinį projektą "Kauno valstybinio
dramos teatro pastato Kaune, Laisvės al. 71,
rekonstravimas"

100

57.42
Teatro vadovo pavaduotojas Valius Kriščiūnas

I-V

KAUNO VALSTYBINIO LĖLIŲ TEATRO 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
priemonės kodas
Programa: Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje
01.002.
Tikslas: Puoselėti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį scenos meną
01.002.01
Uždavinys: Siekti profesionalaus scenos meno kūrybinių programų ir projektų įvairovės
01.002.01.01
01.002.01.01.01

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

Priemonė: Užtikrinti valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programų įgyvendinimą

1. Viešai rodyti spektaklius
2. Įgyvendinti naujų spektaklių pastatymus scenoje

1. Pajamų dalis bendrame teatro biudžete,
procentais

20

2. Naujų spektaklių pastatymo išlaidos, tūkst. Lt

300
Teatro vadovas S. Klibavičius
Teatro vadovas S. Klibavičius

I - IV
I - IV

KAUNO VALSTYBINIO MUZIKINIO TEATRO 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
priemonės kodas
Programa: Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje
01.002.
01.002.01
Tikslas: Puoselėti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį scenos meną
01.002.01.01
Uždavinys: Siekti profesionalaus scenos meno kūrybinių programų ir projektų įvairovės
01.002.01.01.01

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

Priemonė: Užtikrinti valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programų įgyvendinimą
1. Pajamų dalis bendrame teatro biudžete procentais

22.4

2. Naujų spektaklių pastatymo išlaidos tūkst.lt

600

1. Viešai rodyti spektaklius

Teatro vadovas B. Želvys

I-IV

2. Įgyvendinti naujų spektaklių pastatymus scenoje

Teatro vadovas B. Želvys

I-IV

05.001.
05.001.04

Programa: Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas
Tikslas: Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą

05.001.04.01
05.001.04.01.02

Uždavinys: Tęsti kultūros objektų statybą bei esamų rekonstravimą, aprūpinti įstaigas šiuolaikines technologijas atitinkančia įranga
Priemonė: Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą
1. Investiciniams projektams skirtų asignavimų
panaudojimas, proc. nuo investiciniams projektams
skirtų asignavimų (per metus)
2. Investicinio projekto įvykdymas, proc. nuo
bendros projekto vertės
1. Vykdyti investicinį projektą "Kauno valstybinio
muzikinio teatro pastatą Kaune, Laisvės al. 91
rekonstravimas"

100

40.69
Vadovo pavaduotojas kultūrai ir bendriems
reikalams R. Lekavičius

I-III

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRO 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
priemonės kodas
Programa: Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje
01.002.
Tikslas: Puoselėti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį scenos meną
01.002.01
Uždavinys: Siekti profesionalaus scenos meno kūrybinių programų ir projektų įvairovės
01.002.01.01
01.002.01.01.01

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

Priemonė: Užtikrinti valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programų įgyvendinimą
1.Pajamų dalis bendrame teatro biudžete procentais

22

2. Naujų spektaklių pastatymo išlaidos tūkst. Lt

450

1. Viešai rodyti spektaklius
2. Įgyvendinti naujų spektaklių pastatymus scenoje

Teatro vadovas Gediminas Pranckūnas
Teatro vadovas Gediminas Pranckūnas

05.001.

Programa: Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas

05.001.04

Tikslas: Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą

05.001.04.01

Uždavinys: Tęsti kultūros objektų statybą bei esamų rekonstravimą, aprūpinti įstaigas šiuolaikines technologijas atitinkančia įranga

05.001.04.01.02

Priemonė: Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą

1. Vykdyti investicinį projektą "Klaipėdos dramos
teatro pastato Teatro g. 2, Klaipėdoje, avarinės būklės
likvidavimas ir pastato rekonstravimas"

1. Investiciniams projektams skirtų asignavimų
panaudojimas, proc. nuo investiciniams projektams
skirtų asignavimų (per metus)

100

2. Investicinio projekto įvykdymas, proc. nuo
bendros projekto vertės

21
Kultūros projektų vadovas Tomas Juočys

I - IV
I - IV

I - IV

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO MUZIKINIO TEATRO 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
priemonės kodas
Programa: Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje
01.002.
Tikslas: Puoselėti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį scenos meną
01.002.01
Uždavinys: Siekti profesionalaus scenos meno kūrybinių programų ir projektų įvairovės
01.002.01.01
01.002.01.01.01

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

Priemonė: Užtikrinti valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programų įgyvendinimą
1. Pajamų dalis bendrame teatro biudžete, proc.

14

2. Naujų spektaklių pastatymo išlaidos, tūkst. lt

300

1. Viešai atlikti menines programas: spektaklius ir
koncertus

Teatro vadovo pavaduotoja menui Rūta Varnaitė

I-IV

2. Realizuoti naujų meninių programų sukūrimą

Teatro vadovo pavaduotoja menui Rūta Varnaitė

I-IV

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRO 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
priemonės kodas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus

01.002.
01.002.01
01.002.01.01

Programa: Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje
Tikslas: Puoselėti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį scenos meną
Uždavinys: Siekti profesionalaus scenos meno kūrybinių programų ir projektų įvairovės

01.002.01.01.01

Priemonė: Užtikrinti valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programų įgyvendinimą
1. Pajamų dalis bendrame teatro biudžete, proc.
2. Naujų spektaklių pastatymo išlaidos tūkst.Lt.

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

20
300

1. Viešai rodyti spektaklius

Teatro vadovas Jonas Vaitkus

I-IV

2. Įgyvendinti naujų spektaklių pastatymą scenoje

Teatro vadovas Jonas Vaitkus

I-IV

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRO 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
priemonės kodas
Programa: Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje
01.002.
Tikslas: Puoselėti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį scenos meną
01.002.01
Uždavinys: Siekti profesionalaus scenos meno kūrybinių programų ir projektų įvairovės
01.002.01.01
01.002.01.01.01

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

Priemonė: Užtikrinti valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programų įgyvendinimą
1. Pajamų dalis bendrame teatro biudžete procentais

14

2. Naujų spektaklių pastatymo išlaidos tūkst.lt

200

1. Viešai rodyti spektaklius

Teatro vadovas Antanas Venckus

I-IV

2.Įgyvendinti naujų spektaklių pastatymus scenoje
Teatro vadovas Antanas Venckus
Programa: Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas

I-IV

05.001.
05.001.04

Tikslas: Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą

05.001.04.01

Uždavinys: Tęsti kultūros objektų statybą bei esamų rekonstravimą, aprūpinti įstaigas šiuolaikines technologijas atitinkančia įranga

05.001.04.01.02

Priemonė: Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą
1. Investiciniams projektams skirtų asignavimų
panaudojimas, proc. nuo investiciniams projektams
skirtų asignavimų (per metus)
2. Investicinio projekto įvykdymas, proc. nuo
bendros projekto vertės
1. Vykdyti investicinį projektą "Šiaulių dramos teatro
pastatų rekonstrukcija"

100

8
Vadovo pavaduotojas gamybos ir ūkio reikalams
Aidas Adomaitis

II-III

VILNIAUS TEATRO "LĖLĖ" 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
priemonės kodas
Programa: Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje
01.002.
Tikslas: Puoselėti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį scenos meną
01.002.01
Uždavinys: Siekti profesionalaus scenos meno kūrybinių programų ir projektų įvairovės
01.002.01.01
01.002.01.01.01

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

Priemonė: Užtikrinti valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programų įgyvendinimą

1. Viešai rodyti spektaklius
2. Įgyvendinti naujų spektaklių pastatymus scenoje

1. Pajamų dalis bendrame teatro biudžete procentais

27

2. Naujų spektaklių pastatymo išlaidos tūkst.lt

340
Teatro vadovas Juozas Marcinkevičius
Teatro vadovas Juozas Marcinkevičius

I-IV
I-IV

VALSTYBINIO VILNIAUS MAŽOJO TEATRO 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Programos, tikslo,
uždavinio,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijus
priemonės kodas
Programa: Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje
01.002.
Tikslas: Puoselėti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį scenos meną
01.002.01
Uždavinys: Siekti profesionalaus scenos meno kūrybinių programų ir projektų įvairovės
01.002.01.01
01.002.01.01.01

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

Priemonė: Užtikrinti valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programų įgyvendinimą
1. Pajamų dalis bendrame teatro biudžete procentais

37

2. Naujų spektaklių pastatymo išlaidos tūkst.lt

30

1. Viešai rodyti spektaklius

Teatro vadovė Greta Cholina

I - IV

2. Įgyvendinti naujų spektaklių pastatymus scenoje

Teatro vadovė Greta Cholina

I - IV

