
iš viso
iš jų darbo 

užmokesčiui

1 2 3 4 5 6 7 9

Parduotų bilietų skaičius (tūkst. vnt.) 

(atitinka kriterijų R-01-02-01-01 

Valstybės teatrų ir koncertinių 

įstaigų parduotų bilietų skaičius 

(tūkst. vnt.)

35 Orkestro vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovo pavaduotojas 

koncertinei ir 

administracinei veiklai 

Stasys Pancekauskas

Viešai atliktų pasirodymų skaičius 

(atitinka kriterijų R-01-02-01-02 

Viešai atliktų teatrų ir koncertinių 

įstaigų pastatymų ir koncertų 

skaičius)

50 Orkestro vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovo pavaduotojas 

koncertinei ir 

administracinei veiklai 

Stasys Pancekauskas

01-02-01-01 UŽDAVINYS. Siekti 

profesionalaus scenos meno 

kūrybinių programų ir 

projektų įvairovės

Koncertinių įstaigų kolektyvų 

koncertų gastrolėse užsienyje 

skaičius (atitinka kriterijų P-01-02-

01-01-02)

0 Orkestro vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovo pavaduotojas 

koncertinei ir 

administracinei veiklai 01-02-01-01-01 7847.1 4100.1 3747 -

Naujų programų pastatymo išlaidos, 

tūkst. Lt.

900 Orkestro vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovo pavaduotojas 

I.II,III,IV

Sukurtų naujų programų skaičius 30 Orkestro vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

I.II,III,IV

Viešų pasirodymų skaičius 50 Orkestro vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

I.II,III,IV

Pajamų dalis bendrame koncertinės 

įstaigos biudžete procentais

53 Orkestro vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovo pavaduotojas Vykdyti edukacines programas 

vaikams ir paaugliams

Edukacinių renginių vaikams ir 

paaugliams skaičius

6 L.e.p Koncertų skyriaus 

vadovė Aušra Gorodeckaitė

I.II,III,IV

Projektas

PATVIRTINTA                                           

Lietuvos Respublikos kultūros ministro                   

2013 m.                            d. įsakymu Nr.

KONCERTINĖS ĮSTAIGOS LIETUVOS VALSTYBINIO SIMFONINIO ORKESTRO 2013 METŲ VEIKLOS PLANAS

Tikslo, uždavinio, 

priemonės kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės 

pavadinimas
Veiksmo pavadinimas Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo 

terminas 

(ketv.)

2013 metų asignavimai (tūkst. litų)
Tarpinstitucinio veiklos 

plano kodas ir  

pavadinimas, kitų 

programų ir strategijų 

pavadinimas, atitinkamai  

jų priemonės punktas, 

Vyriausybės prioriteto 

kodas ir prioritetinio darbo 

pavadinimas

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui 

įsigyti

8

PROGRAMA „MENO KŪRYBOS PLĖTRA IR SKLAIDA LIETUVOJE IR UŽSIENYJE, AUTORIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ APSAUGA, KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ PLĖTRA“ 

01-02-01 TIKSLAS. Puoselėti ir plėtoti 

nacionalinį profesionalųjį 

scenos meną

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

Organizuoti profesionalaus scenos 

meno kūrimą bei viešą atlikimą



Kviestinių jaunųjų atlikėjų, jų 

kolektyvų, dalyvaujančių įstaigos 

kūrybinėje veikloje, skaičius

16 Orkestro vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovo pavaduotojas 

koncertinei ir 

administracinei veiklai 

Stasys Pancekauskas

I.II,III,IV

Pripažintų šalies kviestinių atlikėjų 

(dirigentų, solistų, instrumentininkų, 

režisierių, choreografų ir kt.) ir jų 

kolektyvų skaičius

25 Orkestro vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovo pavaduotojas 

koncertinei ir 

administracinei veiklai 

I.II,III,IV

Pripažintų užsienio kviestinių 

atlikėjų (dirigentų, solistų, 

instrumentininkų, režisierių, 

choreografų ir kt.) ir jų kolektyvų 

skaičius

11 Orkestro vadovas Gintaras 

Rinkevičius, Orkestro 

vadovo pavaduotojas 

koncertinei ir 

administracinei veiklai 

I.II,III,IV

Respublikinių renginių, kuriuose 

dalyvauta, skaičius

0

Tarptautinių renginių, kuriuose 

dalyvauta, skaičius

0

Koncertinės įstaigos veiklos 

reklamos (radijas, TV, spauda, 

plakatai, brošiūros ir kt) išlaidos, 

tūkst. Lt

150 L.e.p Koncertų skyriaus 

vadovė Aušra Gorodeckaitė

I.II,III,IV

Išleistų CD/DVD leidinių skaičius 1 L.e.p Koncertų skyriaus 

vadovė Aušra Gorodeckaitė

I.II,III,IV

Išleistų reprezentacinės medžiagos  

(plakatai, skrajutės, brošiūros ir kt.) 

skaičius, vnt.

100 L.e.p Koncertų skyriaus 

vadovė Aušra Gorodeckaitė

I.II,III,IV

7847.1 4100.1 3747 -

4480 1453 3027 -

 -  -  -  - 

3367.1 2647.1 720  - 

 -  -  -  - 

7847.1 4100.1 3747 -

Sudaryti sąlygas kviestiniams jauniems 

talentingiems, pripažintiems šalies ir 

užsienio muzikos ir scenos meno 

atlikėjams, jų kolektyvams dalyvauti 

įstaigos kūrybinėje veikloje

Pristatyti profesionalujį Lietuvių tautos 

muzikos ir scenos meną Lietuvoje ir 

užsienyje

Koncertinės įstaigos veiklos viešinimas

1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

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

Iš viso programai finansuoti (1+2)






