
I.

Eil. nr.

1.

2.

3.

Eil. nr.

1.

2.

3.

iš viso

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui

1 2 3 4 5 6 7 8

Nacionalinių kūrinių dalis visame 

repertuare (proc.)

5 Meno vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovas Stasys 

Pancekauskas

I-IV

Vidutinis salių užpildymas (proc.) 80 Meno vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovas Stasys 

Pancekauskas

I-IV

Spektaklių / koncertų skaičius (vnt.);

iš jų:

54 Meno vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovas Stasys 

Pancekauskas

I-IV

Nemokamai rengti 

spektakliai/koncertai (vnt.)

5
Meno vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovas Stasys 

Pancekauskas

I-IV

Įvykdy-

mo 

terminas 

(ketv.)

Atliktas įstaigos vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas (vnt.)    

iš viso

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė

1

Koncertai Vokietijoje (vnt.)

išlaidoms

9

PROGRAMA (01-07) „MENO KŪRYBOS PLĖTRA, KŪRYBINIO POTENCIALO STIPRINIMAS, KULTŪROS ŽINOMUMO DIDINIMAS“ 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

TIKSLAS. Skatinti ir plėtoti nacionalinį profesionalųjį meną

turtui įsigyti

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas

Atsakingi vykdytojaiVeiksmo pavadinimas

UŽDAVINYS. Užtikrinti profesionaliojo scenos ir vizualiojo  meno bei kino ir literatūros 

įvairovę ir sklaidą

Suorganizuoti gastrolės Vokietijoje

Planuojama reikšmė 2019 m.

1Edukacinių programų dalyvių ir klausytojų skaičius (tūkst. vnt.)

2019-ųjų metų asignavimai

(tūkst. eurų)

Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų  

išsamus aprašymas   

01-07-01-01

iš jų

01-07-01

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

pavadinimas

Koncertinės įstaigos paslaugų kokybės gerinimas, prieinamumo didinimas ir sklaida naujose erdvėse

Rengti kultūrinės edukacijos programas
I - IV

Vertinimo kriterijai

7

I

SRATEGINIS TIKSLAS (1)

„DIDINTI KULTŪROS PRIEINAMUMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ KULTŪROJE, SKATINANT KULTŪROS RAIŠKOS ĮVAIROVĘ BEI PLĖTOJANT AUKŠTOS KOKYBĖS KULTŪROS 

PASLAUGAS“ 

Svarbiausi darbai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

201   m.                                       d.  įsakymu Nr.

Įgyvendinimo terminas (ketv.)

I - IV

KONCERTINĖS ĮSTAIGOS LIETUVOS VALSTYBINIO SIMFONINIO ORKESTRO  2019 m. VEIKLOS PLANAS

Atlikti įstaigos vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimą

VEIKLOS PRIORITETAI



Neapmokamas dalyvavimas  kitų 

organizatorių renginiuose (vnt.)

0 Meno vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovas Stasys 

Pancekauskas

I-IV

Spektaklių / koncertų, skirtų vaikams 

ir jaunimui, skaičius (vnt.)

6 Koncertų vadybininkė 

Simona Zbarauskaitė - 

Dovidauskienė
I-IV

Spektaklių / koncertų  Lietuvoje 

skaičius, vnt. (susijęs su KM 

2019–2021 m. strateginio veiklos 

plano vertinimo kriterijumi P-01- 07 -

01-01-01 „Valstybinių teatrų ir 

koncertinių įstaigų spektaklių ir 

koncertų Lietuvoje skaičius" (vnt.));

iš jų:

47

Meno vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovas Stasys 

Pancekauskas

I-IV

Koncertai/ spektakliai stacionare (vnt.) 5 Meno vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovas Stasys 

Pancekauskas

I-IV

Koncertai/ spektakliai gastrolėse 

Lietuvoje (vnt.)

42 Meno vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovas Stasys 

Pancekauskas

I-IV

UŽDAVINYS. Užtikrinti profesionaliojo scenos ir vizualiojo  meno bei kino ir literatūros 

įvairovę ir sklaidą

01-07-01-01



Spektaklių / koncertų  užsienyje 

skaičius, vnt. (susijęs su KM 

2019–2021 m. strateginio veiklos 

plano vertinimo kriterijumi P-01- 07 -

01-01-02 „Valstybinių teatrų ir 

koncertinių įstaigų spektaklių ir 

koncertų užsienyje skaičius" (vnt.))

7

Meno vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovas Stasys 

Pancekauskas

I-IV

01-07-01-01-

01

3051 2936 2070 115

Naujų pastatymų, meno programų  

teatruose/ koncertinių programų 

skaičius (vnt.)

25 Meno vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovas Stasys 

Pancekauskas

I-IV

Visos pajamos už parduotus bilietus, 

(tūkst. eurų);

iš jų:

300 Meno vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovas Stasys 

Pancekauskas

I-IV

Pajamos už pilną kainą parduotus 

bilietus, (tūkst.eurų)

205,5 Meno vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovas Stasys 

Pancekauskas

I-IV

Pajamos už parduotus bilietus su 

nuolaida, (tūkst.eurų)

20 Meno vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovas Stasys 

Pancekauskas

I-IV

Pajamos už pagal sutartis parduotus 

renginius, (tūkst.eurų) 

74,5 Meno vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovas Stasys 

Pancekauskas

I-IV

Pajamų dalis bendrame teatro biudžete 

(proc.)

20 Meno vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovas Stasys 

Pancekauskas

I-IV

Lankytojų skaičius, tūkst. žm. 

(susijęs su KM 2019–2021 m. 

strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijumi R-01-07-01-01 

„Valstybinių teatrų ir koncertinių 

įstaigų lankytojų skaičius“ (tūkst. 

žm.))

47

Meno vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovas Stasys 

Pancekauskas

I-IV

Iš jų žiūrovų, įsigijusių bilietą su 

nuolaida, skaičius (tūkst. vnt.)

3 Meno vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovas Stasys 

Pancekauskas

I-IV

Iš jų nemokamai (neskaičiuojant su 

kvietimais) apsilankiusių žiūrovų 

skaičius (tūkst. vnt.)

0,75 Meno vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovas Stasys 

Pancekauskas

I-IV

Iš jų nemokamai (su kvietimais) 

apsilankiusių žiūrovų skaičius (tūkst. 

vnt.)

0,45 Meno vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovas Stasys 

Pancekauskas

I-IV

UŽDAVINYS. Užtikrinti profesionaliojo scenos ir vizualiojo  meno bei kino ir literatūros 

įvairovę ir sklaidą

01-07-01-01

Organizuoti naujų 

spektaklių pastatymus ir 

viešą spektaklių atlikimą

Priemonė. Pristatyti visuomenei valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programas ir užtikrinti valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą     



Iš jų žiūrovų skaičius (pagal sutartis 

parduotų spektaklių) (tūkst. vnt.)

26 Meno vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovas Stasys 

Pancekauskas

I-IV

Sukurtų naujų edukacinių 

užsiėmimų temų skaičius, vnt. 

(susijęs su KM 2019–2021 m. 

strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijumi P-01-08-03-01-02 

„Sukurtų naujų edukacinių užsiėmimų 

temų valstybinėse kultūros įstaigose 

skaičius“ (kaupiamieji vienetai))

10 Koncertų skyriaus vadovė 

Karina Amulienė, 

koncertų vadybininkė 

Simona Zbarauskaitė - 

Dovidauskienė

Edukacinių užsiėmimų temų skaičius 

(vnt).

10 Koncertų skyriaus vadovė 

Karina Amulienė, 

koncertų vadybininkė 

Simona Zbarauskaitė - 

Dovidauskienė

I-IV

Surengtų edukacinių užsiėmimų 

skaičius, (vnt).

10 Koncertų skyriaus vadovė 

Karina Amulienė, 

koncertų vadybininkė 

Simona Zbarauskaitė - 

Dovidauskienė

I-IV

Iš jų: edukacinių užsiėmimų, skirtų 

vaikams, skaičius (vnt).

5 Koncertų skyriaus vadovė 

Karina Amulienė, 

koncertų vadybininkė 

Simona Zbarauskaitė - 

Dovidauskienė

I-IV

Iš jų edukacinių užsiėmimų skirtų 

žmonėms su negalia, skaičius (vnt).

0 Koncertų skyriaus vadovė 

Karina Amulienė, 

koncertų vadybininkė 

Simona Zbarauskaitė - 

Dovidauskienė

I-IV

Iš jų: edukacinių užsiėmimų, skirtų 

senjorams, skaičius (vnt).

0 Koncertų skyriaus vadovė 

Karina Amulienė, 

koncertų vadybininkė 

Simona Zbarauskaitė - 

Dovidauskienė

I-IV

Bendras eduakcinių užsiėmimų 

dalyvių skaičius, (tūkst. vnt).

1 Koncertų skyriaus vadovė 

Karina Amulienė, 

koncertų vadybininkė 

Simona Zbarauskaitė - 

Dovidauskienė

I-IV

Teikti kultūrines, 

informacines paslaugas 

(Kitos kūrybinės veiklos 

priemonės)

Tarptautiniai orkestrinio dirigavimo 

meistriškumo kursai (vnt.)

1 Orkestro vadovas Stasys 

Pancekauskas, koncertų 

skyriaus vadovė Karina 

Amulienė

I-IV

Organizuoti edukacines 

veiklas

Organizuoti naujų 

spektaklių pastatymus ir 

viešą spektaklių atlikimą



Didinti teatro / 

koncertinės įstaigos 

tarptautiškumą

Sudaryti sąlygas kviestiniams  užsienio 

atlikėjams (aktoriams, režisieriams ir kt.), jų 

kolektyvams dalyvauti įstaigos kūrybinėje 

veikloje

Kviestinių užsienio atlikėjų (aktorių, 

režisierių ir kt.), jų kolektyvų, 

dalyvaujančių įstaigos kūrybinėje 

veikloje skaičius (vnt.)

7 Meno vadovas Gintaras 

Rinkevičius, koncertų 

skyriaus vadovė Karina 

Amulienė

I-IV

Sudaryti sąlygas 

kviestiniams jauniems 

talentingiems,  muzikos 

ir scenos meno 

atlikėjams, jų 

kolektyvams dalyvauti 

įstaigos kūrybinėje 

veikloje

Kviestinių jaunų atlikėjų (aktorių, 

režisierių ir kt.), jų kolektyvų, 

dalyvaujančių įstaigos kūrybinėje 

veikloje skaičius (vnt.)

16 Meno vadovas Gintaras 

Rinkevičius, koncertų 

skyriaus vadovė Karina 

Amulienė

I-IV

Organizuoti ir koordinuoti teatro/KĮ  paslaugų 

vartotojų (žiūrovų) pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis tyrimą

Atliktos apklausos/tyrimai, skirtos 

sužinoti lankytojų pasitenkinimą 

teatro/KĮ teikiamomis paslaugomis 

(vnt.)

1 Koncertų skyriaus vadovė 

Karina Amulienė, 

koncertų vadybininkė 

reklamai Ieva Bačiulytė

I-IV

Rengiami mokymai /seminarai Darbuotojų, dalyvavusių įstaigos 

organizuotuose mokymuose ir/ar 

seminaruose, procentas

30 Orkestro vadovas Stasys 

Pancekauskas, teisininkė-

personalo specialistė Dalia 

Rimkevičiūtė

I-IV

Įstaigos suorganizuotų mokymų ir/ar 

seminarų darbuotojams skaičius (vnt.)

2 Orkestro vadovas Stasys 

Pancekauskas, teisininkė-

personalo specialistė Dalia 

Rimkevičiūtė

I-IV

Skatinti savanorišką 

veiklą

Priimti savanorius ir praktikantus Savanorių/praktikantų skaičius 2 Koncertų skyriaus vadovė 

Karina Amulienė, 

koncertų vadybininkė 

reklamai Ieva Bačiulytė

I-IV

Įstaigos veiklos 

viešinimas

Teatro/KĮ veiklos viešinimo (radijas, 

TV, internetas, spauda, plakatai, 

brošiūros ir kt.) išlaidos, (tūkst. eurų)

90 Koncertų skyriaus vadovė 

Karina Amulienė, 

koncertų vadybininkė 

reklamai Ieva Bačiulytė

I-IV

Efektyviau valdyti teatro 

/ koncertinės įstaigos 

finansus

Įstaigos įsiskolinimų metų pabaigoje 

likutis (eurai) 

0 Orkestro vadovas Stasys 

Pancekauskas, vyr. 

buhalterė Danguolė 

Zulonienė

IV

02-07-01

Čia 

pateiktas 

variantas 

atspindėti 

investicij

ų 

projektus

, kurie 

finansuoj

ami ir iš 

VIP ir iš 

ES lėšų 

(t.y. iš 

abiejų 

priemoni

ų). Jei 

finansuoj

ama tik iš 

VIP lėšų 

(arba 

atvirkščia

i, tik iš 

ES) - 

tuomet 

paliekam

a tik ta 

priemonė

, iš 

kurios 

gaunama

s 

finansavi

mas.

Jei 

Gerinti teatro / 

koncertinės įstaigos 

paslaugų kokybę

PROGRAMA (02-07) „KULTŪROS VALDYMAS, PROCESŲ STEBĖSENA, INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS“ 

Tikslas. Gerinti kultūros valdymą, įtvirtinant kultūros vaidmenį valstybės politikoje bei užtikrinant sąlygas tvaraus finansinio modelio įgyvendinimui

STRATEGINIS TIKSLAS (2)

SIEKTI EFEKTYVAUS VALDYMO KULTŪROS SEKTORIUJE, GERINTI SĄLYGAS KULTŪROS PLĖTRAI



02-07-01-02 Modernizuojamų kultūros 

infrastruktūros objektų skaičius, 

vnt. (susijęs su KM 2019–2021 m. 

strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijumi P-02-07-01-02-01 

„Modernizuotų kultūros 

infrastruktūros objektų 

skaičius“(kaupiamieji vienetai))

1 Orkestro vadovas Stasys 

Pancekauskas, koncertų 

skyriaus vadovė Karina 

Amulienė, ūkio skyriaus 

vadovas Martynas 

Būdvytis

I-IV

02-07-01-02-

01

02-07-01-02-

03

Atnaujinti koncertinės 

įstaigos instrumentus

Projekto "Muzikos instrumentų Lietuvos 

valstybiniam simfoniniam orkestrui įsigijimas" 

įgyvendinimas

Muzikos instrumentų įsigijimas: 1 

kontrabosas su stryku, 1 obojus, 3 

trombonai, 2 trimitai, 2 kornetai (tūkst. 

eurų)

65 Orkestro vadovas Stasys 

Pancekauskas, ūkio 

skyriaus vadovas 

Martynas Būdvytis

I-IV

Modernizuoti teatro / 

koncertinės įstaigos 

pastatą

Įgyvendinti projektą  Nr.07.1.1-CPVA-V-304-

01-0008  „Vilniaus kongresų rūmų (Vilniaus g. 

6-1, Vilnius) modernizavimas“, kuris yra 

bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų. Projekto sutartis 

pasirašyta 2017-05-02; projekto vertė - 

4.999.186,00 eurų.

Investicijų projekto įvykdymas, proc. 

nuo bendros projekto vertės

10 Orkestro vadovas Stasys 

Pancekauskas, koncertų 

skyriaus vadovė Karina 

Amulienė, ūkio skyriaus 

vadovas Martynas 

Būdvytis

I-IV

2891 2776 2070 115

2055 1990 1767 65

836 786 303 50

332,5 330,0 2,5 0

3223,5 3106,0 2072,5 115

Orkestro vadovas Stasys Pancekauskas

Čia 

pateiktas 

variantas 

atspindėti 

investicij

ų 

projektus

, kurie 

finansuoj

ami ir iš 

VIP ir iš 

ES lėšų 

(t.y. iš 

abiejų 

priemoni

ų). Jei 

finansuoj

ama tik iš 

VIP lėšų 

(arba 

atvirkščia

i, tik iš 

ES) - 

tuomet 

paliekam

a tik ta 

priemonė

, iš 

kurios 

gaunama

s 

finansavi

mas.

Jei 

Iš viso programai finansuoti (1+2)

1.1. valstybės biudžeto lėšos

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos*

1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:

1.2. bendrojo finansavimo lėšos

Uždavinys. Užtikrinti kultūros paslaugų infrastruktūros modernizavimą

Priemonė. Modernizuoti kultūros infrastruktūrą

Priemonė. Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą


