
    
KONCERTINĖS ĮSTAIGOS 2013-2014 METŲ SEZONO KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMA 

  

I. SITUACIJOS ANALIZĖ 

Veiklos pokyčiai 
2012  –  2013  m.  sezonas  pradėtas sėkmingomis gastrolėmis “Murten Classics” festivalyje Šveicarijoje, o rugsėjo 29 d. įgyvendintas vienas 
reikšmingiausių projektų orkestro gyvavimo istorijoje – surengtas koncertas su žymiuoju rusų baritonu Dmitrijumi Hvorostovskiu bei armenų kilmės 
dirigentu Constantinu Orbelianu Kauno Žalgirio arenoje. Tai buvo pirmoji šių svečių patirtis su Lietuvišku orkestru. Bendri kūrybiniai planai buvo 
tęsiami ir toliau -  2013 m., sausio 19 d. orkestras koncertavo su D. Hvorostovskiu svarbiausioje Suomijos koncertų salėje “Finlandia Hall” Helsinkyje. 
Balandžio mėn. bendradarbiaujant su C. Orbelianu pirmą kartą Lietuvoje ir Baltijos  pristatytas JAV tenoras Lawrence Brownlee. Prieš koncertą buvo 
vykdomi įrašai kompaktinės plokštelės leidybai. 

Nuo rugpjūčio mėn. su orkestru dirba ir vyriausiojo dirigento pareigas eina patyręs batutos meistras, buvęs Liepojos simfoninio orkestro meno vadovas 
ir vyr. dirigentas Imantas Resnis. Dirigento prisistatymo koncerte skambėjo vienintelės M. K. Čiurlionio simfonijos premjera, lietuvių kompozitorių 
kūriniai. 

2012 – 2013 m. sezonas pažymėtas net keliomis svarbiomis įrašų sesijomis kompaktinėms plokštelėms. Baigti Lietuvių kompozitorių premjerinių 
kūrinių įrašai, parengta medžiaga kompaktinei plokštelei su Merūnu Vitulskiu, o lapkričio mėn. įrašyti du premjeriniai britų kompozitoriaus K. 
Burstein kūriniai, juos ketina išleisti žymioji įrašų kompanija “Naxos”. Pavasarį vykdyti G. Rossinio kūrinių įrašai su vienu žymiausių Bel Canto 
tenorų Lawrence Brownlee. Gegužę įrašyta rusų kompozitorių operų arijų kompaktinė plokštelė su pasaulinio garso bosu Ildar Abdrazakov. Šios 
kompaktinės plokštelės taps pasaulinio garso atlikėjų vizitinėmis kortelėmis. 

Šį sezoną parengtos koncertinės programos diriguojant Imantui Resniui, Modestui Barkauskui, Martynui Staškui, Jonui Janulevičiui, Martinui 
Ozoliniui, Constantinui Orbelianui, Kasparui Zehnderiui. 
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2013 m. sausio pabaigoje Kauno miesto simfoninio orkestro atstovas dalyvavo pasaulinėje muzikos industrijos parodoje ir konferencijoje MIDEM, 
Kanuose, Prancūzijoje, kur orkestras buvo vienu iš Lietuvos muzikos paviliono dalyviu.  

Nuošalyje neliko ir tarptautinė Moters diena, kovo 8 d. Kaune, orkestras pakartojo sėkmingą koncertą su Laima Vaikule. 

2013 m. Pasaulio koncertų salėse buvo pažymėti kaip kompozitorių G. Verdžio ir R. Vagnerio metai. Šiuos jubiliejus paminėjo ir Kauno simfoninis 
orkestras. Balandžio 19 d. Kauno valstybinėje filharmonijoje, 20 d. Nacionalinėje filharmonijoje, Vilniuje buvo surengti koncertai G. Verdžio metams 
paminėti kartu su Kauno valstybiniu choru, dirigavo Imantas Resnis. Kovo 22 d. programą, dedikuotą Richardui Vagneriui parengė buvęs KMSO vyr. 
dirigentas, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Modestas Pitrėnas. 

Tradiciškai orkestras dalyvavo Mokytojų, Nepriklausomybės dienos renginiuose, tarptautiniame jaunųjų atlikėjų festivalyje „Kaunas 2013“, surengė 
koncertą su Kauno apskrities J. Naujalio muzikos gimnazijos gabiausiais mokiniais.  

Sezoną vainikavo tradicinis koncertas, skirtas Motinos dienai, programoje C. Debussy „Le Mer“ ir M. K. Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“. Dirigavo 
Kasparas Zehnderis, žymus šveicarų dirigentas, su kuriuo orkestras bendradarbiauja jau kelerius metus. Koncerto atmosferą papildė M. K. Čiurlionio 
paveikslų video instaliacija, sukurta šveicarų video menininko Arturo Spirko. Ši koncertinė programa taip pat uždarė festivalį „Klaipėdos muzikos 
pavasaris“. 

Personalo pokyčiai.  
Reikšmingų personalo pokyčių 2012 – 2013 metų sezone įstaigoje neįvyko.  

           Ūkio ir finansinės situacijos pokyčiai. 
        

2013 m. 2012 m. 2011 m.

Patvirtintas etatų skaičius įstaigoje 72,0 67,25 69,25

Eil. Nr. Išlaidų straipsnio pavadinimas 2013 m. suma, tūkst. Lt 2012 m. suma, tūkst. Lt

1. Darbo užmokestis 1406,0 1260,0

2. Socialinio draudimo įmokos 436,0 390,0
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II. 2012-2013 METŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS PAGAL PROGNOZUOTUS LAUKIAMUS REZULTATUS 

3. Išlaidos prekėms įsigyti 10,0 15,0

4. Komandiruočių išlaidos 7,0 7,0

5. Kvalifikacijos kėlimas 1,0 1,0

6. Paslaugų įsigijimo išlaidos 30,0 96,0

7. Socialinės išmokos (pašalpos) 2,0 2,0

8. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 3,0 0,0

Iš viso: 1895,0 1771,0

Tikslas Pasiektas realus rezultatas Maksimalus lauktas rezultatas

Parengti koncertines programas, dalyvauti 

miesto ir šalies kultūriniame gyvenime

Parengti ir pristatyti 46 koncertai, dalyvauta 

Pažaislio, Jaunųjų muzikų, M. K. Čiurliolio – 

E. Grygo festivaliuose, Lietuvos nacionalinėje 

filharmonijoje. Įgyvendintas koncertų ciklas 

“Diriguoja jaunieji”.

Surengti 10 nemokamų koncertų Kauno mieste, 

kuriuos išgirstų apie 6 tūks. Klausytojų. 

Surengti mokamus koncertus miesto ir šalies 

visuomenei,  

Dalyvauti Kauno mieste vykstančiuose muzikos 

festivaliuose.

Koncertai Kauno m. savivaldybės užsakymu Surengti 2 koncertai Surengti 10 koncertų Kauno savivaldybės 

užsakymu.

Kompaktinės plokštelės su Zitos Bružaitės 

kūriniais leidyba

Parengti įrašai su Lietuvių kompozitorių 

premjeriniais kūriniais. Sezono metu tikslas 

buvo praplėstas.

Kompaktinės plokštelės su Zitos Bružaitės 

kūriniais įrašai leidyba
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III. 2013 - 2014 m.METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS 

Pagrindinės įstaigos problemos. 
- Nepakankama Orkestro sudėtis (tikimasi, kad ateityje Orkestre gros iki 100  profesionalių atlikėjų, dirbs daugiau personalo) neleidžia 

atlikti vėlyvojo kai kurių XIX a. Antros pusės  - XX a. Kompozitorių programinės muzikos, atlikti stambių simfoninių programų. 

- Trūksta kai kurių muzikos instrumentų ir būtinų jų priedų; 

- Lietuvoje veikiančių orkestrų kontekste, nedidelis atlikėjų ir darbuotojų atlyginimų dydis menkina galimybes pritraukti profesionalius 

atlikėjus ir darbuotojus bei išlaikyti aukštą konkurencingumą komplektuojant kolektyvą. 

- Dėl nepriskirtų Kauno valstybinės filharmonijos patalpų, orkestras gali prarasti koncertinės įstaigos statusą. 

Kurias iš jų įstaiga numato spręsti. 
Bus skelbiamas konkursas orkestro atlikėjų pareigoms užimti, nes 2013 m. jau patvirtinti 72 etatai. Orkestro plėtra leis atlikti XIX a. Pab – XX a. 
Dideles koncertines programas, stambias simfoninės muzikos programas.  

Po 2014  m. vyksiančios orkestro atlikėjų atestacijos, esant galimybei  koncertmeisterių tarnybinių atlyginimų koeficientai peržiūrimi  
Bus perkami pagrindiniai muzikos instrumentų priedai iš įstaigos uždirbtų specialiųjų programų lėšų.  
Naudojamos savivaldybės biudžetinės lėšos, įstaigos uždirbtos specialiųjų programų lėšos tikslinis dalinis Kultūros ministerijos projektų finansavimas, 

rėmėjų tikslinis finansavimas ir neatlygintina parama įstaigos veiklai vykdyti. 

Kompaktinės plokštelės su Merūnu Vitulskiu 

leidyba

Parengti įrašai su Merūnu Vitulskiu. Plokštelę 

numatoma išleisti ir pristatyti 2013 m. rugsėjo 

mėn.

Kompaktinės plokštelės su Merūnu Vitulskiu 

įrašai ir leidyba.

Kompaktinės plokštelės Naxos leidybos 

kompanijai įrašai

Kompaktinės plokštelės Naxos leidybos 

kompanijai įrašai vykdyti lapkričio mėn., 

leidyba numatoma 2013-2014 m. sezono metu.

Kompaktinės plokštelės Naxos leidybos 

kompanijai įrašai
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Dėl patalpų Kauno valstybinėje filharmonijoje suteikimo orkestras teikia pasiūlymus steigėjui Kauno miesto savivaldybės administracijai. 

Kokiais finansiniais ištekliais tai pagrįsta. 

Savivaldybės biudžetinės lėšos 

Įstaigos uždirbtos specialiųjų programų lėšos,  

Eil. Nr. Išlaidų straipsnio pavadinimas 2013 m. suma, tūkst. Lt 2012 m. suma, tūkst. Lt

1. Darbo užmokestis 1406,0 1260,0

2. Socialinio draudimo įmokos 436,0 390,0

3. Išlaidos prekėms įsigyti 10,0 15,0

4. Komandiruočių išlaidos 7,0 7,0

5. Kvalifikacijos kėlimas 1,0 1,0

6. Paslaugų įsigijimo išlaidos 30,0 96,0

7. Socialinės išmokos (pašalpos) 2,0 2,0

8. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 3,0 0,0

Iš viso: 1895,0 1771,0

Eil. Nr. Išlaidų straipsnio pavadinimas 2013 m. suma, tūkst. Lt 2012 m.  pab. Likutis keliamas į 

2013 m. suma, tūkst. Lt

1. Išlaidos prekėms įsigyti 44,0 0

2. Komandiruočių išlaidos 60,0 0

3. Kvalifikacijos kėlimas 1,0 0
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Tikslinis dalinis Kultūros ministerijos projektų finansavimas,  
Rėmėjų tikslinis finansavimas ir neatlygintina parama įstaigos veiklai vykdyti –  
Galima parama iš UAB Omnitel, kuri buvo skiriama ir praeitais metais.  

Vykdoma aktyvi remėjų paieška. 

IV. VEIKLOS TURINYS 

Tikslas (1-3 tikslai)  

Tikslas – Premjerinių Lietuvos ir užsienio kompozitorių kūrinių atlikimas Lietuvoje vykstančiuose festivaliuose 

4. Paslaugų įsigijimo išlaidos 205,0 110,3

5. Socialinės išmokos (pašalpos) 0 0

6. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 40,0 0

Iš viso: 395,0 110,3

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai

Naujų programų 
pristatymas pripažintuose 
festivaliuose Lietuvoje

Dalyvavimas Pažaislio muzikos festivalyje, 
Tarptautiniame Jaunųjų atlikėjų, Kompozitorių M. 
K. Čiurlionio ir E. Griego festivalyje, 
tarptautiniame M. K. Oginskio muzikos festivalyje. 

Dalyvavimas Pažaislio muzikos festivalyje, Tarptautiniame 
Jaunųjų atlikėjų, Kompozitorių M. K. Čiurlionio ir E. Griego 
festivalyje, šiuolaikinės muzikos festivalyje, tarptautiniame M. K. 
Oginskio muzikos festivalyje. 

Eil. 
Nr.

Priemonės 
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai Lėšos Įvykdymo terminas Pastabos
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3.
3.1. Pažaislio 
muzikos 
festivalis;  

3.2. 
kompozitorių 
M.K.Čiurlioni
o ir E.Griego 
festivalis; 

3.3. 
tarptautinis 
jaunųjų 
atlikėjų 
festivalis;  

3.4. 
tarptautinis 
šiuolaikinės 
muzikos 
festivalis „Iš 
Arti“;

Orkestro vadovas, vyr. 
dirigentas 

Orkestro vadovas, vyr. 
dirigentas 

Orkestro vadovas, vyr. 
dirigentas 

Orkestro vadovas, vyr. 
dirigentas 

Biudžeto lėšos, spec. lėšos 

Biudžeto lėšos, spec. lėšos 

Biudžeto lėšos, tikslinės 
lėšos 

Biudžeto lėšos, spec. lėšos 

2014 m vasara  

2014 m. kovas 

2014 m. balandis 

2013  m. lapkritis 
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Tikslas. Reguliariai organizuoti gastroles užsienio šalyse su tarptautinio masto atlikėjais 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai

Gastrolių geografija Rengti koncertus Baltijos šalyse ir Skandinavijoje Rengti koncertus Baltijos šalyse, vidurio ir vakarų Europoje 
bei Rusijoje. 

Eil. 
Nr.

Priemonės 
pavadinimas

Atsakingi 
vykdytojai

Lėšos Įvykdymo terminas Pastabos

1. Koncertinės 
gastrrolės 
Helsinkyje 
su solistu 
Erwin Shrot 

Orkestro 
vadovas, vyr. 
dirigentas

Savivaldybės skirtos biudžeto lėšos, 
spec. lėšos, tikslinės festivalio 
organizatorių lėšos

 2013 m. lapkritis Numatoma surengti 1 koncertą

2. Koncertinės 
gastrolės 
Helsinkyje 
su soliste 
Elina 
Garanča

Orkestro 
vadovas, vyr. 
dirigentas

Savivaldybės skirtos biudžeto lėšos, 
spec. lėšos, tikslinės festivalio 
organizatorių lėšos

 2014 m. kovas Planuojama atlikti du koncertus “Finlandia 
Hall” Helsinkyje, Suomijoje 

3. Koncertinės 
gastrolės 
Rygoje, 
Taline

Orkestro 
vadovas, vyr. 
dirigentas

skirtos biudžeto lėšos, spec. lėšos, 
tikslinės festivalio organizatorių lėšos

2014 m. sausis Planuojama atlikti po vieną koncertą Rygos ir 
Talino arenose
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Tikslas. Pristatyti 2012 – 2013 metų sezono metu išleistas kompaktines plokšteles 

Rizikos veiksnys Veiksmų alternatyva

Nenumatytas ekonominių veiksnių kitimas 
užsienio šalyse, artistų tvarkaraščio pokyčiai

Gastrolių datų perkelimas, koncertų 
skaičiaus peržiūrėjimas

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai

Leidybinė veikla Visuomenei pristatyti vieną kompaktinę plokštelę Visuomenei pristatyti dvi kompaktines plokšteles

Eil. 
Nr.

Priemonės 
pavadinimas

Atsakingi 
vykdytojai

Lėšos Įvykdymo terminas Pastabos

1. CD su 
Merūnu 
Vitulskiu 
pristatymas 

Orkestro 
vadovas, vyr. 
dirigentas

Savivaldybės skirtos biudžeto lėšos, 
spec. lėšos, 

 2013 m. rugsėjis Numatoma surengti 1 koncertą

2. Lietuvos 
kompozitori
ų kūrinių CD 
pristatymas

Orkestro 
vadovas, vyr. 
dirigentas

Savivaldybės skirtos biudžeto lėšos, 
spec. lėšos, 

 2013m. lapkritis Numatoma atlikti vieną koncertą 
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Tikslas. Koncertinių programų su aukšto lygio Lietuvos ir užsienio atlikėjais ir dirigentais pristatymas 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai

Surinktos lėšos Surengti mokami koncertai miesto ir šalies 
visuomenei, planuojama uždirbti apie 150 tūkst. 
litų pajamų

Surengti mokami koncertai miesto ir šalies visuomenei, surinkta 
apie 300 tūkst. litų pajamų

Koncertų skaičius Surengti 30 mokamų koncertų Surengti 50 mokamų koncertų

Eil. 
Nr.

Priemonės pavadinimas Atsakingi 
vykdytojai

Lėšos Įvykdymo terminas Pastabos

1. Koncertinė programa W. 
A. Mozartui su R. 
Vaicekauskaite, A. 
Besčiastnij (Ukraina)

Orkestro 
vadovas, vyr. 
dirigentas

Savivaldybės skirtos 
biudžeto lėšos, spec. 
lėšos, 

 2013 m. spalis Numatoma surengti 1 koncertą

2. Koncertinė programa su 
pianistu Julian Martin

Orkestro 
vadovas, vyr. 
dirigentas

Savivaldybės skirtos 
biudžeto lėšos, spec. 
lėšos, 

 2013m. lapkritis Numatoma atlikti vieną koncertą 

3. Koncertinė programa su 
dirigentu Kaspar 
Zehnder

Orkestro 
vadovas, vyr. 
dirigentas

skirtos biudžeto lėšos, 
spec. lėšos, 

2014m. sausis

4. Koncertas 
kompozitoriaus A. 
Khačaturiano metinėms 
su smuikininku Kazarian 
Haik

Orkestro 
vadovas, vyr. 
dirigentas

skirtos biudžeto lėšos, 
spec. lėšos

2013 m. gruodis
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Organizacinės administracinės veiklos tikslas arba tikslai.  

Priemonės 

5. Ispaniškos muzikos 
programa su tenoru Luis 
Pacetti

Orkestro 
vadovas, vyr. 
dirigentas

skirtos biudžeto lėšos, 
spec. lėšos

2013 m. spalis

6. Orkestro gimtadienio 
koncertas

Orkestro 
vadovas, vyr. 
dirigentas

skirtos biudžeto lėšos, 
spec. lėšos

2014 m. vasaris

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai

Administracijos 
darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimas

1 administracijos darbuotojas dalyvauja kvalifikacijos 
kėlimo kursuose

2 administracijos darbuotojai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo 
kursuose.

Daugiafunkcinio 
spausdintuvo – 

kopijavimo aparato 
įsigijimas

Įsigytas daugiafunkcinis spausdinimo-kopijavimo aparatas.

Eil. 
Nr.

Priemonės 
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai Lėšos Įvykdymo terminas Pastabos

1. Sąmatos parengimas Vadovas, 
vyriausiasis 
finansininkas

____ 2013 m. rugsėjis ____

2. Kompiuterines 
technikos paieška

Vadovas, meno 
vadovas ir dirigentas

Orkestro specialiųjų 
programų lėšos

2013 m. rugsėjis ____
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V. GALIMOS GRĖSMĖS SIEKIANT SAVO TIKSLŲ 

Objektyvūs veiksniai galintys turėti įtakos įstaigos išsikeltiems tikslams pasiekti  

Ekonominė situacija tiesiogiai įtakos Kauno miesto savivaldybės biudžeto asignavimų dydį  Kauno miesto simfoninio orkestro veiklos 

tęstinumui užtikrinti ir plėsti. Neužtikrintas koncertų lankomumas dėl kintamos klausytojų perkamosios galios turės įtakos specialiųjų programų lėšų 

surinkimui, tai įtakos Orkestro koncertinę veiklą ir inicijuojamus projektus. 

Klientų vertybių skalės pokyčiai - masinė kultūra darys didelę įtaką  ir užims vyraujančias pozicijas. Dėl neadekvataus dabartinei ekonominei 

situacijai šalyje darbo užmokesčio Orkestro atlikėjų darbinė migracija į kitus respublikos ar užsienio šalių kolektyvus. 

VI. ATSISKAITYMAS IR INFORMAVIMAS 

3. Viešo pirkimo 
konkurso 
paskelbimas 

Viešųjų pirkimų 
komisija

Orkestro specialiųjų 
programų lėšos

2013 m. spalis ____

4. Kompiuterinės 
technikos įsigijimas

Vadovas, vyriausiasis 
finansininkas

Orkestro specialiųjų 
programų lėšos

2013 m. gruodis ____

Kas atsiskaito ir informuoja Kam atsiskaitoma ar informuojama Atsiskaitymo ir 
informavimo forma 

Data
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Vadovas Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, 
kultūros ir turizmo reikalų valdybos Kultūros ir 
turizmo plėtros skyriui  Orkestro vadovo ataskaita už 
2013 m.                   

Raštu pagal formą, 
patvirtintą Kauno miesto 
savivaldybės 
administracijos Švietimo, 
kultūros ir turizmo plėtros 
reikalų valdybos 
direktoriaus.                    

Iki einamųjų metų  
kovo 15 d. 

Vadovas Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, 
kultūros ir turizmo reikalų valdybos Kultūros ir 
turizmo plėtros skyriui  Orkestro 201–2014 metų 
sezono kūrybinės veiklos programos įgyvendinimo 
ataskaita  
                  

Raštu pagal formą, 
patvirtintą, Kauno miesto 
savivaldybės 
administracijos Švietimo, 
kultūros ir turizmo plėtros 
reikalų valdybos 
direktoriaus. 

Iki einamųjų metų balandžio 
15 d.

Vadovas Finansų kontrolės būklės ataskaita už metus 
pateikiama Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros 
reikalų valdybos Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir 
finansų skyriui, įstaigų veiklos analizės skyriui 

Teikiama ataskaita pagal 
patvirtintą formą

Iki einamųjų metų  
sausio 15 d.

Vadovas ir vyr. buhalterė Lietuvos kultūros rėmimo fondas Finansuotų projektų 
ataskaitos

2013 m. gruodis
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Vyr. buhalterė Steigėjui, 
Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos 
Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų  skyriui

Mėnesio finansinių 
ataskaitų  rinkinys: 
1.Rašytinė informacija apie 
biudžeto lėšų likučius 
bankuose. 
2. Ataskaitinio laikotarpio 
biudžeto programų sąmatų 
įvykdymo mėnesinė 
ataskaita. 
3. Mokėtinų ir gautinių lėšų 
ataskaita ir aiškinamieji 
raštai.

2013-2014 m. kas mėnesį

Vyr. buhalterė Valstybinė mokesčių inspekcija Mėnesinė pajamų mokesčio 
ir PSD įmokų deklaracija 
forma FRO572 ir forma 
FR0608

2013-2014 m. kas mėnesį

Vyr. buhalterė VSDFV Kauno skyrius Pranešimas apie 
apdraustuosius už 
ataskaitinį laikotarpį  forma 
SAM

2013-2014 m. kas mėnesį

Vyr. buhalterė VSDFV Kauno skyrius Pranešimas apie asmenis, 
gaunančius pagal autorines 
sutartis iš sporto ar atlikėjo 
veiklos  forma 13-SD

2013-2014 m. autorinio 
atlyginimo išmokėjimo dieną 

Vyr. buhalterė Steigėjui,  
Kauno miesto Savivaldybės administracijos 
Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos 
Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų  skyriui, 
VSAKIS prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos

Biudžetinė vykdymo 
metinė atskaitomybė ir 
aiškinamieji raštai pagal 
VSAKIS reikalavimus. 
 

2014 m. vasaris
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Vyr. buhalterė Steigėjui 
(Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų 
valdybos Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų 
skyriui), 
VSAKIS prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos

 Biudžeto vykdymo 
ketvirčio ataskaita ir 
aiškinamieji raštai pagal 
VSAKIS reikalavimus.

2013-2014 m. kas ketvirtį

Vyr. buhalterė Statistikos departamentui prie LRV Įvairios ataskaitos, kurių 
registras kasmet 
patvirtinamas kitas

2013-2014 m. nustatytais 
terminais

Vyr. buhalterė Valstybinė mokesčių inspekcija Metinė A klasės išmokų, 
nuo jų išskaičiuoto ir 
sumokėto pajamų mokesčio 
deklaracija forma FRO573 

2014 m. vasaris

Vyr. buhalterė Valstybinė mokesčių inspekcija Gyventojams išmokėtų 
išmokų, pagal mokesčio 
mokėjimo tvarką 
priskiriamų B klasės 
pajamoms, pažyma forma 
FRO471 

2014 m. sausis

Viešųjų pirkimų 
organizatorius 

Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema Viešųjų pirkimų ataskaita 2014 m. sausis 
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Programą parengė 
______________________________  _________________________  ___________________ 

  (Pareigos)     (Parašas)                (Vardas, pavardė) 
A.V. 

Vyr. buhalterė Steigėjui, 
Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos 
Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyriui 

Nebiudžetinių lėšų likučių 
bankų  
sąskaitose ataskaita metinė. 
Pažyma dėl finansavimo 
sumų,  
biudžeto išlaidų sąmatos 
vykdymo ataskaita

2014 m. sausis  

2013-2014m. kas ketvirtį.


