
Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama reikšmė

Sąsaja su planavimo dokumentais,

 kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

1. Naujų koncertinių salių infrastruktūros kūrimas. Projektai: Vilniaus kongresų rūmų 

rekonstrukcija, nacionalinės koncertų salės "Tautos namai" projektas.
Projektų sk. vnt. 2

Kultūros ministro valdymo srities prioritetas „2. Kultūros paslaugų 

prieinamumo ir kokybės didinimas“; 

2. Surengti edukacinius projektus "LVSO VAIKAMS" ir  "A. Brucknerio ir D. Šostakovičiaus 

simfonijos"  su V. Gerulaičiu
Programų sk. vnt 11

Kultūros ministro valdymo srities prioritetas: „3. Kūrybingos 

asmenybės ugdymas kultūros ir meno priemonėmis, kuriant darnią 

pilietinę visuomenę“; 

3. Rengti išskirtines programas pasitelkiant pasaulinio garso atlikėjus kartu paminint 

Lietuvai ir pasauliui reikšmingus įvykius
Programų sk. vnt 16

RV programos įgyvendinimo plano 2.4 kryptis „Kultūros paslaugų 

prieinamumo didinimas visoje Lietuvoje“; Lietuvos kultūros politikos 

strategija“. Kultūros ministro valdymo srities prioritetas: „3. 

Kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros ir meno priemonėmis, 

kuriant darnią pilietinę visuomenę“; 

4.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 

2020–2022 metų strateginio veiklos plano 

tikslų ir uždavinių:

KĮ LIETUVOS VALSTYBINIO SIMFONINIO ORKESTRO

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

 2863 tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui –  2308 tūkst. eurų; turtui –  71 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 planu siekiama šių įstaigos 

20XX –20XX  metų strateginio veiklos plano 

 tikslų ir uždavinių:

[Taikoma tik asignavimų valdytojams]



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

Lankytojų skaičius (žm.) 52 000 Koncertų vadybininkė Aušra Gorodeckaitė, koncertų vadybininkė 

Simona Zbarauskaitė - Dovidauskienė, koncertų vadybininkė reklamai 

Ieva Bačiulytė

Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.) 5 Koncertų vadybininkė Aušra Gorodeckaitė, koncertų vadybininkė 

Simona Zbarauskaitė - Dovidauskienė, koncertų vadybininkė reklamai 

Ieva Bačiulytė

Vidutinis salių užimtumas įstaigos organizuotose 

pasirodymuose stacionare (proc.)

70 Koncertų vadybininkė Aušra Gorodeckaitė, koncertų vadybininkė 

Simona Zbarauskaitė - Dovidauskienė, koncertų vadybininkė reklamai 

Ieva Bačiulytė

Viešai atliktų naujų kūrinių skaičius (vnt.) 35 Meno vadovas Gintaras Rinkevičius

Viešai atliktų pasirodymų skaičius (vnt.) 65 Meno vadovas Gintaras Rinkevičius

Nacionalinių kūrinių dalis repertuare (proc.) 12 Meno vadovas Gintaras Rinkevičius

Kūrinių, skirtų vaikams ir mokiniams, dalis 

repertuare (proc.)

30 Meno vadovas Gintaras Rinkevičius

Įstaigoje organizuotų jaunųjų menininkų 

rezidencijų skaičius (vnt.)

_ Reikšmė nenumatoma

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar 

premijų skaičius (vnt.)

_ Reikšmė nenumatoma

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1.Planuojamos 7 edukacinės veiklos "LVSO vaikms" kartu su Lietuvos muziejais, galerijomis 

ir bibliotekomis pasitelkiant dailės ir muzikos kūrinius.

2.Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras šį sezoną imasi naujo ambicingo projekto – per 

kelerius metus planuojama atlikti kompozitorių Antono Brucknerio ir Dmitrijaus 

Šostakovičiaus simfonijų ciklus. Simfonijas lydės muzikos edukacijos susitikimai, kuriuos ves 

muzikologas Viktoras Gerulaitis.

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius (žm.) 1000 Koncertų vadybininkė Aušra Gorodeckaitė, koncertų vadybininkė 

Simona Zbarauskaitė - Dovidauskienė, koncertų vadybininkė reklamai 

Ieva Bačiulytė

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

I. Apsilankymai:

1. Orkestras planuoja 65 viešus pasirodymus Lietuvoje. Stacionare esančias 967 vietas 

įstaiga planuoja užpildyti kurdama unikalias, naujas programas, viešųjų ryšių pagalba, 

skatinant bilietų  pardavimus bilietų platintojo/partnerio kanalais. 

2. Nemokami bilietai dalinami socialiai pažeidžiamoms grupėms. Nemokamos bus 

edukacinės veiklos, bei dirigentų kursų koncertas.

3. Skiriame įvairias nuolaidas skatinant kultūros prieinamumą ir visuomenės dalyvavimą 

kultūroje pvz. -50% nuolaida asmenims iki 26 metų.

II. Kūrybinė veikla:

1.Orkestras planuoja surengti 35 unikalius klasikinės ir šiuolaikinės muzikos koncertus 

pasitelkiant Lietuvos ir pasaulinio garso muzikos atlikėjus.

2.Planuojame atlikti ir nacionalinius kūrinius, dalyvauti paminint Lietuvai reikšmingus 

įvykius, rengti koncertus regionuose. 

3.Organizuosime eudukacines veiklas, bei koncertus visai šeimai bendradarbiaujant su 

kitomis švietimo įstaigomis, bei profesionaliais muzikos ir teatro kolektyvais.



Sukurtų naujų paslaugų ir/ar produktų skaičius 

(vnt.)

1 Koncertų vadybininkė Aušra Gorodeckaitė, koncertų vadybininkė 

Simona Zbarauskaitė - Dovidauskienė, koncertų vadybininkė reklamai 

Ieva Bačiulytė

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, 

skaičius (vnt.)

_ Reikšmė nenumatoma

Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų 

skaičius (vnt.)

_ Reikšmė nenumatoma

Pristatytų/viešai atliktų naujų kūrinių, sukurtų su 

užsienio scenos meno organizacijomis, skaičius 

(vnt.)

1 Meno vadovas Gintaras Rinkevičius, Orkestro vadovas Stasys 

Pancekauskas

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba 

dalyvauja(-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius (vnt.)

2 Meno vadovas Gintaras Rinkevičius, Orkestro vadovas Stasys 

Pancekauskas

Tarptautinių organizacijų, kurių narė įvairiomis 

formomis yra įstaiga, skaičius (vnt.)

_ Reikšmė nenumatoma

Bendrų pasirodymų su kitomis Lietuvos scenos 

meno įstaigomis skaičius (vnt.)

12 Meno vadovas Gintaras Rinkevičius

Bendradarbiaujant su kultūros, švietimo ir mokslo 

įstaigomis, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis 

ar verslo organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų 

skaičius (vnt.)

19 Meno vadovas Gintaras Rinkevičius

Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis 

indeksas (proc.)

_ Reikšmė nenumatoma

Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje 

indeksas (proc.)

_ Tyrimas atliktas 2019 m.

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Įvardijami numatomi pagrindiniai metiniai veiksmai/darbai savanoriavimo, socialinio 

dalyvavimo tema

2.

3.

Įstaigoje ir/ar jo renginiuose bent kartą dirbusių 

savanorių skaičius (vnt.)

_ Reikšmė nenumatoma

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

I. Paslaugos:

1. Įstaiga planuoja įrašyti ir išleisti D.Šostakovičiaus simfonijų kompaktinį diską.

II. Tarptautiškumas:

1. Tęsiamas dalyvavimas Baltijos šalių orkestrų festivalyje, kurio metu bus atliktas bendras 

kūrinys, dalyvaujant festivalio orkestrams

2. Planuojmas dalyvavimas tarptautiniuose projetuose su Berlyno filharmonija ir festivaliu 

"Gaida".

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Planuojami koncertai kartu su Kauno valstybine filharmonija, Klaipėdos koncertų sale, 

Pažaislio muzikos festivalis, choru "Ąžuoliukas, Tytuvėnu muzikos festivaliu.

2.Programos kartu su chorinio dainavimo m-kla "Liepaitės", Karoliniškių muzikos m-kla, 

operų pastatymai su VŠĮ "Vilnius City opera", koncertai regionų kultūros namuose.

IV. Rinkodara:

1. Įvardijami numatomi pagrindiniai metiniai veiksmai/darbai rinkodaros tema

2.

3.



Užimtų pareigybių dalis (proc.) 91,00% Danguolė Muravjova- personalo specialistė

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)

24,48 Danguolė Muravjova- personalo specialistė

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, 

tenkantis vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.)

0,17 Danguolė Muravjova- personalo specialistė

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Galimybė tobulinti Kvalifikaciją yra tik administracijos darbuotojams.

2. Kvalifikacijos kursus planuoja šeši darbuotojai.

3 .

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 0,05 Danguolė Muravjova- personalo specialistė

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos (eurai) 710000,00 Aušra Gorodeckaitė- koncertų vadybininkė; Simona Zbarauskaitė-

Dovidauskienė -  koncertų vadybininkė; Darius Paukštis- 

Administratorius

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 13000,00 Orkestro vadovas Stasys Pancekauskas

Įstaigos projektinio finansavimo paieškos 

rezultatyvumas (proc.)

_ Reikšmė nenumatoma

Kreditinis įsiskolinimas (eurai) 0,00 Danguolė Zulonienė- Vyr. Finansininkė

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimas 

infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų 

projektams įgyvendinti (proc.)

100,00% Martynas Būdvytis ; Ūkio skyriaus vadovas

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Finansai

Žmogiškieji ištekliai

I. Personalo valdymas:

1. Planuojama įvesti du naujus etatus susijusius su Kongresų rūmų rekonstrukcija.

2. Planuojama partvirtinti naują etatų sąrašą.

3.

I. Gautos lėšos:

1. Planuojama mažiau pajamų iš veiklos.

2. Planuojama daugiau pajamų iš nuomos.

3. Planuojama gauti paramos iš kitų šaltinių

II. Išlaidos:

1.  Kreditinis įsiskolinimas tiekėjams už paslaugas metų pabaigoje.

2. Planuojama įsigyti muzikos instrumentų pagal gautą finansavimą.

3.



Investicijų projekto "Vilniaus Kongresų rūmų 

modernizavimas" įgyvendinimo pažanga (proc.)

9% Agnė Balčytytė, Teisininkė-duomenų apsaugos pareigūnė

Investicijų projekto  "Vilniaus Kongresų rūmų 

modernizavimas"  įgyvendinimo pažanga 

ataskaitiniais metais (proc.)

100%

Agnė Balčytytė, Teisininkė-duomenų apsaugos pareigūnė

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m 

išlaikymo kaina (eurai)

80 eur. Martynas Būdvytis ; Ūkio skyriaus vadovas

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti 

naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)

98,46% Martynas Būdvytis ; Ūkio skyriaus vadovas

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.)

1,53% Martynas Būdvytis ; Ūkio skyriaus vadovas

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis 

plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos 

darbuotojui (kv. m)

14,55 kv.m Martynas Būdvytis ; Ūkio skyriaus vadovas

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Nuomojamas vienas lengvasis automobilis.

Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės 

išlaikymo kaina (eurai)

10000,00 Martynas Būdvytis ; Ūkio skyriaus vadovas

Orkestro vadovas

(Pasirašančio asmens pareigos) (parašas)

Vilniaus kongresų rūmų renovacija

I. Projektų valdymas:

1. Planuojamas parengti techninis projektas.

2. Planuojamas gauti statybos leidimas.

3. Planuojamas viešasis pirkimas rangos paslaugoms.

(Vardas Pavardė)

Stasys Pancekauskas

I. Nekilnojamo turto valdymas

1.  Pastato einamojo remonto nenumatyta.

Turtas


