Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2021 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. ĮV-203
redakcija)

KĮ LIETUVOS VALSTYBINIO SIMFONINIO ORKESTRO
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Metų prioritetinė veikla

1. Sukurti naujų koncertinių salių infrastruktūrą. Projektai: 1) Vilniaus kongresų
rūmų rekonstrukcija, viešieji pirkimai rangai, rekonstrukcijos pradžia. 2)
Nacionalinės koncertų salės "Tautos namai" techninio projekto rengimas, veiklos
modelio kūrimas.
2. Sukurti naujas unikalias programas ir vykdyti jų sklaidą. Edukaciniai projektai
"LVSO vaikams" ir "A Brucknerio ir D. Šostakovičiaus".

3. Sukurti ir viešai atlikti klasikinės muzikos aukščiausio meninio lygio programas
regionuose.

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

Veiklos planu prisidedama siekiant šių
kultūros ministro valdymo sričių
2021–2023 metų strateginio veiklos plano
tikslų ir uždavinių:

Siekiamas pokytis
(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)

Projektų sk. Vnt.

Programų sk. Vnt.

Programų sk. Vnt.

Siekiama reikšmė

Sąsaja su planavimo dokumentais,
kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

2

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių
2021-2023 metų strateginio veiklos plano valdymo srities
veiklos prioritetas Nr. 2. Kultūros paslaugų prieinamumo
ir kokybės gerinimas.

10

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių
2021-2023 metų strateginio veiklos plano valdymo srities
veiklos prioritetas Nr. 2. Kultūros paslaugų prieinamumo
ir kokybės gerinimas.

5

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių
2021-2023 metų strateginio veiklos plano valdymo srities
veiklos prioritetas Nr. 2. Kultūros paslaugų prieinamumo
ir kokybės gerinimas.

3146 tūkst. eurų, iš jų:
darbo užmokesčiui –2433 tūkst. eurų; turtui – 20 tūkst. eurų.

1 strateginis tikslas P R I E I N A M U M A S ir D A L Y V A V I M A S Didinti kultūros prieinamumą ir visuomenės dalyvavimą
kultūroje, skatinant kultūros raiškos įvairovę ir plėtojant aukštos kokybės kultūros paslaugas:
Uždavinys: Užtikrinti istorinės kultūrinės atminties išsaugojimą ir aktualizavimą
Uždavinys: Užtikrinti kultūros paveldo aktualizavimą ir atvėrimą visuomenei
2 strateginis tikslas S Ą L Y G O S Siekti efektyvaus valdymo kultūros sektoriuje, gerinti sąlygas kultūros plėtrai:
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

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Apsilankymai:
Lankytojų skaičius (žm.)
1. Orkestras planuoja 57 viešus pasirodymus Lietuvoje. Stacionare ir kitose erdvėse
esančias vietas įstaiga planuoja užpildyti kurdama unikalias, naujas programas, viešųjų ryšių
pagalba, skatinant bilietų pardavimus bilietų platintojo/partnerio kanalais.
Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)
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.
Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.)

II. Kūrybinė veikla:
1.Orkestras planuoja surengti 27 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
atvirose ervėse ir nuotoliniu būdu.

III. Kultūrinės edukacijos veikla:
1. Naujų edukacinių temų kūrimas ir sklaida nuotoliniu būdu.Orkestro edukacinių
užsiėmimų ciklas "LVSO vaikams" karantino metu bus nufilmuotas ir paregtas kaip
metodinė mežiaga ugdymo įstaigoms.
2. Tęsiamas edukacinių paskaitų ciklas apie D. Šostakovičiaus ir A. Brucknerio simfonijas,
pagal galimybes bus organizuojamas ir gyvai ir nuotoliniu būdu.

29000

30 000

Koncertų vadybininkė Aušra Gorodeckaitė, koncertų
vadybininkė Simona Zbarauskaitė - Dovidauskienė, koncertų
vadybininkė reklamai Ieva Bačiulytė
Koncertų vadybininkė Aušra Gorodeckaitė, koncertų
vadybininkė Simona Zbarauskaitė - Dovidauskienė, koncertų
vadybininkė reklamai Ieva Bačiulytė

5

Koncertų vadybininkė Aušra Gorodeckaitė, koncertų
vadybininkė Simona Zbarauskaitė - Dovidauskienė, koncertų
vadybininkė reklamai Ieva Bačiulytė

Vidutinis salių užimtumas įstaigos organizuotose
pasirodymuose stacionare (proc.)

0

Reikšmė nenumatoma. Sausio - balandžio mėn. Lietuvoje
karantinas. Gegužės mėnesį planuojama stacionaro
rekonstrukcija iki 2023 m.

Viešai atliktų naujų kūrinių ar koncertinių
programų skaičius (vnt.)

27

Meno vadovas Gintaras Rinkevičius

Viešai atliktų pasirodymų skaičius (vnt.)

57

Meno vadovas Gintaras Rinkevičius

Nacionalinių kūrinių ar koncertinių programų dalis
repertuare (proc.)
Kūrinių ar koncertinių programų, skirtų vaikams ir
mokiniams, dalis repertuare (proc.)
Įstaigoje organizuotų jaunųjų menininkų
rezidencijų skaičius (vnt.)
Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar
premijų skaičius (vnt.)
Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių
skaičius (žm.)

12

Meno vadovas Gintaras Rinkevičius

20

Meno vadovas Gintaras Rinkevičius

Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)

-

Reikšmė nenumatoma

-

Reikšmė nenumatoma

150

Koncertų vadybininkė Aušra Gorodeckaitė, koncertų
vadybininkė Simona Zbarauskaitė - Dovidauskienė, koncertų
vadybininkė reklamai Ieva Bačiulytė

5000

Koncertų vadybininkė Aušra Gorodeckaitė, koncertų
vadybininkė Simona Zbarauskaitė - Dovidauskienė, koncertų
vadybininkė reklamai Ieva Bačiulytė

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:
1. Įstaiga planuoja įrašyti ir išleisti D. Šostakovičiaus ir A. Brucknerio simfonijų įrašus .

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)

2

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.)
II. Tarptautiškumas:
Pristatytų/viešai atliktų naujų kūrinių, sukurtų su
1. Tęsiamas Baltijos šalių orkestrų festivalio organizavimas. Planuojami festivalio koncertai užsienio scenos meno organizacijomis, sudarius
Vilniuje ir Rezekne( Latvija) . Orkestro gastrolės Liepojoje.
Jungtinės veiklos (partnerystės) ar
2.Planuojamas dalyvavimas tarptautiniuose projektuose su Berlyno filharmonija ir
Bendradarbiavimo sutartį, skaičius (vnt.)
tarptautiniais muzikos festivaliais.
Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba
dalyvauja(-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius (vnt.)

_

Reikšmė nenumatoma

2

Meno vadovas Gintaras Rinkevičius, Orkestro vadovas Stasys
Pancekauskas

1

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.)
Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir
organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)
Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)

9

Meno vadovas Gintaras Rinkevičius

5

Meno vadovas Gintaras Rinkevičius

1

Koncertų vadybininkė reklamai Ieva Bačiulytė

Įstaigoje ir/ar jo renginiuose bent kartą dirbusių
savanorių skaičius (vnt.)

_

Reikšmė nenumatoma

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:
1. Planuojami koncertai su Kauno valstybine filharmonija, Klaipėdos koncertų sale, Pasvalio
kultūros centru, VŠĮ Kristupo festivaliais, operų pastatymai su VŠĮ VCO, koncertai regionų
kultūros namuose.
IV. Rinkodara:
1. Įstaiga planuoja atlikti įstaigos vartotojų pasitenkinimo tyrimą.
V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:
1. Įvardijami numatomi pagrindiniai metiniai veiksmai/darbai savanoriavimo, socialinio
dalyvavimo tema
2.
3.

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:
1. Planuojama priimti naują darbuotoją darbui su investiciniu projektu.

II. Kvalifikacijos tobulinimas:
1. Kvalifikaciją planuoja kelti septyni darbuotojai
Kvalifikaciją kelti galimybę turi tik administracijos darbuotojai

Užimtų pareigybių dalis (proc.)

95

Personalo specialistė- Lidija Saikevičienė

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius,
tenkantis vienam specialiosios veiklos srities
darbuotojui (vnt.)
Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam
vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)
Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)

0,2

Personalo specialistė- Lidija Saikevičienė

24

Personalo specialistė- Lidija Saikevičienė

0,1

Personalo specialistė- Lidija Saikevičienė

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos
tobulinimui (eurai)

200

Personalo specialistė- Lidija Saikevičienė

2.

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:
1. Parama
2. Uždirbtos lėšos planuojamos numatant apribojimus dėl COVID-19

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)

100000

Aušra Gorodeckaitė- koncertų vadybininkė; Simona
Zbarauskaitė-Dovidauskienė - koncertų vadybininkė; Darius
Paukštis- Administratorius

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

10000

Orkestro vadovas Stasys Pancekauskas

Turtas
I. Nekilnojamo turto valdymas:
1. Komunaliniai mokesčiai
3.
II. Kilnojamo turto valdymas:
1. Neturim transporto priemonės

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar
patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)

20

Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto
priemonės išlaikymo kaina (eurai)

0

Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo
išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam
kilometrui (eurai)

0

Investicijų projekto "Vilniaus Kongresų rūmų
2. modernizavimas" įgyvendinimo pažanga (proc.)

35

Ūkio skyriaus vadovas Martynas Būdvytis

Investicijų projektai
I. Projektų valdymas:
1. Vyksta viešasis pirkimas rangos darbams
Reikšmė planuojama tik tuo atveju jei laiku įvyks rangos darbų viešasis pirkimas.

Orkestro vadovas
(Pasirašančio asmens pareigos)

Dar vyksta viešasis pirkimas rangos darbams. Teisininkė-viešųjų
pirkimų specialistė Agnė Balčytytė

Stasys Pancekauskas
(parašas)

(Vardas Pavardė)

