
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. ĮV--1027

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama reikšmė

Sąsaja su planavimo dokumentais,

 kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

1.  Skatinti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį meną Lietuvos regionuose ir 

užsienyje sukuriant naujas koncertnes programas. 2020 m. KĮ VPIO „Trimitas“ 

planuoja surengti 62 pasirodymus, naujos ir atnaujinamos įvairių stilių ir žanrų 

bei epochų kompozitorių kūrinių programos. Koncertams diriguos Ugnius 

Vaiginis, K. Ammis (JAV), L. Karlsson (Švedija), A. Šimelis ir kt. 

Meno programų ir kitų renginių žiūrovų  

skaičius Lietuvoje ir užsienyje (vnt. žiūrovų 

skaičius įskaitant ir virtualius žiūrovus)

25000

Didinti kultūros prieinamumą ir visuomenės dalyvavimą kultūros 

renginiouse, skatinti tolygų, aukštos vertės ir įvairių raiškos formų 

kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms. Sąsajos su 

kultūros ministro valdymo srities prioritetais,  LRV programos 

įgyvendinimo planu, Lietuvos kultūros politikos strategija: 

1. „Kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas“; Kultūros 

ministro valdymo srities prioritetas

2. „Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas“; Kultūros 

ministro valdymo srities prioritetas 

3. Kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros ir meno priemonėmis, 

kuriant darnią pilietinę visuomenę“; LRV programos įgyvendinimo 

plano 2.4 kryptis

4.  „Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas visoje Lietuvoje“; 

Lietuvos kultūros politikos strategija. 

2. Rengti edukacines programas skatinant pučiamųjų instrumentų pažinimą 

tikslinėms grupėms, dalyvauti kultūros paso programoje  (programos "Trimito 

skrydis", "Trimito miestas")

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius (vnt. 

žiūrovų skaičius koncertinėse salėse ir 

virtualioje erdvėje)

3000

Plėtoti dalyvavimą įvairioje kūrybinėje veikloje, ugdant kultūrines 

kompetencijas visą gyvenimą. Sąsajos su kultūros ministro valdymo 

srities prioritetais: Kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros ir meno 

priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę“; LRV programos 

įgyvendinimo plano 2.4 kryptis 

KĮ Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras "Trimitas"

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS



3. Veiksmų plano, aktyvinant įstaigos veiklą pasibaigus nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybėms, parengimas ir įgyvendinimas.

Užtikrintas numatytų metinių rezultatų 

pasiekimas, proc. 
100

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

Veiklos planu prisidedama siekiant šių  

kultūros ministro valdymo sričių 

2020–2021 metų strateginio veiklos plano 

tikslų ir uždavinių:

Veiklos planu siekiama šių įstaigos 

2020–2021 metų strateginio veiklos plano 

 tikslų ir uždavinių:

[Taikoma tik asignavimų valdytojams]

1314 tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui – 1085 tūkst. eurų; turtui – 130 tūkst. eurų.

1 strateginis tikslas: Prieinamumas ir dalyvavimas, 01-07 programos 1 tikslas: Skatinti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį meną, uždavinys: 

Užtikrinti profesionaliojo scenos ir vizualiojo meno bei kino ir literatūros įvairovę ir sklaidą. 2 strateginis tikslas: Sąlygos, 02-07 programos 

1 tikslas: Gerinti kultūros valdymą, įtvirtinant kultūros vaidmenį valstybės politikoje bei užtikrinant sąlygas tvaraus finansinio modelio 

įgyvendinimui, uždavinys: Užtikrinti kultūros paslaugų infrastruktūros modernizavimą



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

Lankytojų skaičius (žm.) 28000 Vadovo pavaduotoja Snieguolė Andruškaitė Mikaliūnienė

Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis 

(proc.)

10 Vadovo pavaduotoja Snieguolė Andruškaitė Mikaliūnienė

Vidutinis salių užimtumas įstaigos 

organizuotose pasirodymuose stacionare 

(proc.)

75 Vadovo pavaduotoja Snieguolė Andruškaitė Mikaliūnienė

Viešai atliktų naujų kūrinių skaičius (vnt.) 5 Vadovas Antanas Kučinskas

Viešai atliktų pasirodymų skaičius (vnt.) 62 Vadovas Antanas Kučinskas

Nacionalinių kūrinių dalis repertuare (proc.) 30 Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis

Kūrinių, skirtų vaikams ir mokiniams, dalis 

repertuare (proc.)

20 Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis

Įstaigoje organizuotų jaunųjų menininkų 

rezidencijų skaičius (vnt.)

1 Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar 

premijų skaičius (vnt.)

– –

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1.  Edukacinis koncertas-spektaklis "Trimito skrydis" sukūrimas, sklaida Vilniuje ir 

Lietuvos regionuose.

2. Edukacinis koncertas-spektaklis "Trimito miestas" sklaida Vilniuje ir ir Lietuvos 

regionuose.

3.  Edukacinė rezidencijos "A due" programa - paskaitos, seminarai, baigiamasi 

koncertas šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje (numatoma rugsėjo mėn.)

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius (žm.) 3000 Vadovo pavaduotoja Snieguolė 

Andruškaitė Mikaliūnienė

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

I. Apsilankymai:

1.Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas,kultūros žinomumo 

didinimas

2.Pristatyti visuomenei naujas koncertinės veiklos programas, plėsti klausytojų 

ratą.

3. Augantis salių užimtumas, koncertų geografija

II. Kūrybinė veikla:

1. “Trimito” programų sklaida Lietuvos regionuose

2. Trimito” programų sklaida Lietuvos užsienyje

3. Koncertinės programos skirtos Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos 

metams, J. S. Bacho Fugos menas, rezidencijos "A due" koncertinė programa, 

koncertinės programos su žymiais solistais, kviestiniais dirigentais.                                                    

Orkestras „Trimitas“ atsiliepdamas į 2020 m. paskelbimą Vilniaus Gaono ir 

Lietuvos žydų istorijos metais inicijuoja koncertą, kuriame numatoma atlikti 

muzikinę-sceninę kompoziciją – sudarytą iš naujų ir esamų šiai temai tinkamų 

kūrinių, sujungtų į vientisą dramaturginę – režisūrinę visumą. Projekte "Fugos 

menas" numatoma atlikti J. S. Bacho „Fugos meno“ aranžuotę pučiamųjų 

orkestrui, realizuotą amerikiečių kompozitoriaus, dirigento, atlikėjo (tūbininko) 

Kenneth Amis bei kviečiant jį diriguoti premjerai. Įgyvendinant projektą "A due" 

skirtą Lietuvoje ir užsienyje studijuojančių jaunųjų menininkų rezidavimui VPIO 

„Trimitas“patalpose, siekiant juos suburti bendrai veiklai: numatoma kviesti 

dirigavimo, kompozicijos/aranžavimo studijas pasirinkusius jaunuolius taip 

jaunuosius atlikėjus. Įgyvendinant Orkestro kūrybinę programą prioritetinis 

dėmesys skiriamas koncertinėms (sceninėms) programoms su pripažintais 

solistais (P. Giunter, P. Geniiušu, J. Leitaite, J. Juozapaičiu, I. Juozapaityte, J. 

Sakalausku ir kt.), kviestiniais dirigentais (K. Ammis, L. Karllson, A. Šimelis),  

programoms skirtoms vaikams ir mokiniams ("Trimito miestas", "Trimito 

skrydis"). 



Sukurtų naujų paslaugų ir/ar produktų skaičius 

(vnt.)

– –

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų 

rinkinį, skaičius (vnt.)

2 Koncertų vadybos, rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vedėja Roma 

Bužienė

Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų 

paslaugų skaičius (vnt.)

1 Koncertų vadybos, rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vedėja Roma 

Bužienė

Pristatytų/viešai atliktų naujų kūrinių, sukurtų 

su užsienio scenos meno organizacijomis, 

skaičius (vnt.)

– –

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) 

arba dalyvauja(-o) įgyvendinant įstaiga, 

skaičius (vnt.)

4 Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis

Tarptautinių organizacijų, kurių narė įvairiomis 

formomis yra įstaiga, skaičius (vnt.)

1 Vadovas Antanas Kučinskas

Bendrų pasirodymų su kitomis Lietuvos scenos 

meno įstaigomis skaičius (vnt.)

– –

Bendradarbiaujant su kultūros, švietimo ir 

mokslo įstaigomis, bendruomenėmis, 

nevyriausybinėmis ar verslo organizacijomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

4 Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis

Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis indeksas (proc.)

– –

Lankytojų rekomendavimo apsilankyti 

įstaigoje indeksas (proc.)

– –

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Koncertinės programos, edukaciniai renginiai (žiūrovų aptarnavimas) 

Įstaigoje ir/ar jo renginiuose bent kartą 

dirbusių savanorių skaičius (vnt.)

10 Koncertų vadybos, rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vedėja Roma 

Bužienė

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

I. Paslaugos:

1.  Edukacinis koncertas-spektaklis "Trimito skrydis" - paslauga įtraukta į kutūros 

paso paslaugų rinkinį. 

2. Edukacinis koncertas-spektaklis "Trimito miestas" - paslauga įtraukta į kutūros 

paso paslaugų rinkinį.

3. Internetinės svetainės pritaikymas žmonėms su regos negalia 

II. Tarptautiškumas:

1.  Trimito programų sklaida užsienyje

2. Narystė  WASBE (World Association for Symphonic Bands and Ensembles) 

veikloje

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Bendradarbiavimas su LMTA (Tarptautinė kūrybinė rezidencija "A due")                     

2. Bendradarbiavimas su mokyklomis (šventinių programų 

sukūrimas/pristatymas).      3. Bendradarbiavimas su kultūros centrais 

įgyvendinant programą "Trimito programų sklaida regionuose"                                                                                                                           

4. Bendradarbiavimas su Lietuvos chorų asocijacija atliekant V. Beinarienės 

kūrinį "Te Deum" (Kaunas)

IV. Rinkodara:

1 . Lankytojų pasitenkinimo apklausa teikiamomis paslaugomis vykdoma kas 2 

metai. Paskutinioji apklausa vykdyta 2019 m.



Užimtų pareigybių dalis (proc.) 90 Vadovas Antanas Kučinskas

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)

15 Vadovas Antanas Kučinskas

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, 

tenkantis vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.)

0,29 Vadovas Antanas Kučinskas

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Seminaras organizacijos kultūros tema

2. Seminaras profesinių gebėjimo stiprinimo tema

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis 

(proc.)

80 Vadovo pavaduotoja Snieguolė 

Andruškaitė Mikaliūnienė

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos (eurai) 65000 Vadovas Antanas Kučinskas

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 125000 Vadovas Antanas Kučinskas

Įstaigos projektinio finansavimo paieškos 

rezultatyvumas (proc.)

60 Vadovas Antanas Kučinskas

Kreditinis įsiskolinimas (eurai) 0 Vyr. buhalterė Rita Simniškienė

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimas 

infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų 

projektams įgyvendinti (proc.)

100 Vyr. buhalterė Rita Simniškienė

II. Išlaidos:

1. Panaudoti valstybės biudžeto lėšas

2. Neturėti kreditorinio įsiskolinimo

I. Gautos lėšos:

1. Teikti paraiškas Nacionalinės programos lėšoms gauti

2. Rėmėjų ir parnerių paieška

3. Teikti paraiškas Lietuvos kultūros tarybai projektų lėšoms gauti

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai

I. Personalo valdymas:

1. Racionalus ir efektyvus žmogiškųjų išteklių valdymas

Finansai



Investicijų projekto muzikos instrumentų 

įsigijimas įgyvendinimo pažanga (proc.)

100 Vadovas Antanas Kučinskas

Investicijų projekto muzikos instrumentų 

įsigijimo įgyvendinimo pažanga ataskaitiniais 

metais (proc.)

100 Vadovas Antanas Kučinskas

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m 

išlaikymo kaina (eurai)

185 Aptarnavimo skyriaus vedėjas Arūnas Raižys

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti 

naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.)

63 Aptarnavimo skyriaus vedėjas Arūnas Raižys

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto 

dalis (proc.)

– –

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 

kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos 

administracijos darbuotojui (kv. m)

197 Aptarnavimo skyriaus vedėjas Arūnas Raižys

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Racionalus transporto priemonės eksplotavimas

Įstaigos naudojamos vienos transporto 

priemonės išlaikymo kaina (eurai)

460 Aptarnavimo skyriaus vedėjas Arūnas Raižys

Vadovas
(parašas)

I. Projektų valdymas:

1.Muzikos instrumentų įsigijimas

Investicijų projektai

Antanas Kučinskas

I. Nekilnojamo turto valdymas

1. Racionalus ir efektyvus nekilnojamo turto eksploatavimas

2. Einamieji pastato priežiūros ir remonto darbai

Turtas


