Vienas svarbiausių veiklos pokyčių ir prioritetų – leidybinė veikla. Dėmesys skirtas tiek Lietuvos kompozitorių premjeroms,

kompaktinės plokštelės įrašus vainikavo išskirtinis gala koncertas Pažaislio vienuolyne. Šis koncertas tapo ryškiausiu klasikinės muzikos įvykių

Constantine Orbelian, o konsultavo operos režisierius, prodiuseris, dirigentas John Fisher, dirbantis didžiausiuose pasaulio operų teatruose. Dvigubos

muzikos žvaigždėmis Dmitri Hvorostovsky, Barbara Frittoli, Stefano Secco ir Marco Caria. Orkestrui dirigavo žymus armenų kilmės JAV dirigentas

kūrinių įrašai, kompaktinė plokštelė su Merūnu Vitulskiu. Vasarą įrašyta Dž. Verdžio opera „Simon Boccanegra“, kartu su pasaulyje pripažintomis

penkių kompaktinių plokštelių įrašus. Be pasaulinio lygio operos meistrų ir pasaulinės klasikos kūrinių, nuošalyje neliko ir Lietuvių kompozitorių

simfoninis orkestras gali būti girdimas bet kurioje pasaulio šalyje. Vien per 2013 m. kūrybinį sezoną Kauno miesto simfoninis orkestras surengė

lietuvių solistams, bet ir bendradarbiavimui su reikšmingomis užsienio įrašų kompanijomis. Šių įrašų ir įrašų kompanijų dėka, Kauno miesto

2.

JAV leidybinė kompanija “Delos”.

koncertą buvo vykdomi įrašai kompaktinės plokštelės leidybai. Gegužę vykdyti įrašai su pasaulinio garso bosu Ildar Abdrazakov. Šiuos įrašus išleido

balandžio mėn. bendradarbiaujant su dirigentu C. Orbelian pirmą kartą Lietuvoje ir Baltijos šalyse pristatytas JAV tenoras Lawrence Brownlee. Prieš

Hvorostovsky svarbiausioje Suomijos koncertų salėje “Finlandia Hall” Helsinkyje. Šis gražus ir vaisingas bendradarbiavimas buvo tęsiamas ir toliau -

orkestro gastroles ir leidybinę veiklą. 2013 - 2014 metų koncertinis sezonas pradėtas sėkmingomis gastrolėmis su žymiuoju baritonu D.

sezono laikotarpyje. Tai ne tik įtvirtino 2012 m. rezultatus, tačiau leido aktyviau planuoti muzikos profesionalų vizitus Lietuvoje, taip pat

Veiklos pokyčiai
1.
Aktyvus bendradarbiavimas su pasaulinėmis muzikos žvaigždėmis. Šis veiklos aspektas reikšmingai suintensyvėjo ataskaitinio

I. SITUACIJOS ANALIZĖ

KONCERTINĖS ĮSTAIGOS KAUNO MIESTO SIMFONINIO ORKESTRO 2014-2015 METŲ SEZONO
KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMA

sprendimu Nr. T- 362

PATVIRTINTA

2013 m. daug dėmesio skirta R. Vagnerio ir Dž. Verdi kūrybai, buvo minimas šių asmenybių 200 metų jubiliejus. 2013 - 2014

Orkestras kryptingai vykdė pagrindinę savo funkciją – nuolat pristatyti premjerines programas, pristatyti užsienio solistus,

Paulina Pitenko (saksofonas), Pavel Berman (smuikas) ir kiti. Atliktas koncertas su gabiausiais Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos moksleiviais,

2013 - 2014 metų sezonu su orkestru koncertines programas mielai rengė solistai Petras Geniušas (fortepijonas), Lukas Geniušas (fortepijonas),

arenoje, Rygoje, ir Sakku arenoje, Taline.

baritonu Dmitry Hvorostovsky atliko tris koncertus "Dainos, arijos, romansai" didžiosiose Baltijos šalių arenose - Siemens arenoje, Vilniuje, Rygos

dramos teatre. Oratoriją dirigavo japonų dirigentas Nishimoto Tomomi. Vėliau orkestras, diriguojamas Constantine Orbelian, drauge su žymiuoju

dirigentus, dalyvauti premjerose. 2014 m. pradėti atliekant premjerinę japonų kompozitoriaus oratoriją "Sakurų prisiminimai" Kauno valstybiniame

4.

dirigentas, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Modestas Pitrėnas.

kartu su Kauno valstybiniu choru, kuriuos parengė dirigentas Imants Resnis. Koncertinę programą, dedikuotą R. Vagneriui parengė buvęs vyr.

simfoninis orkestras - Kauno valstybinėje filharmonijoje ir Nacionalinėje filharmonijoje, Vilniuje buvo suregti koncertai G. Verdžio metams paminėti

2013 m. pasaulio koncertų salėse buvo pažymėti kaip kompozitorių G. Verdžio ir R. Vagnerio metai. Šiuos jubiliejus paminėjo ir Kauno

Resnis, Modestui Barkauskui, Martynui Staškui, Jonui Janulevičiui, Constantine Orbelian, Kaspar Zehnder ir kitiems.

Praėjusio sezono metu parengtos koncertinės programos diriguojant žymiems dirigentams Juozapui Domarkui, Modestui Pitrėnui, Imants

kompaktinė plokštelė su Lietuvių kompozitorių kūriniais.

Haik. Orkestras dalyvavo ir festivaliuose. Festivalio “Iš Arti” metu buvo atlikti premjeriniai šalies ir užsienio kompozitorių kūriniai, pristatyta

Juliardo mokyklos profesoriumi, pianistu Julian Martin, buvo pagerbtas kompozitorius A. Khačaturianas, šio koncerto solistas smuikininkas Kazazyan

metų sezono metu buvo pristatyta programa dedikuota W. A. Mocartui su Raminta Vaicekauskaite ir ukrainiečių kilmės bosu Aleksandr Bestčiastnij,

3.

premjerą „Metropolitan operoje”, sugrįžusią į šią sceną po šimto metų petraukos.

pristatoma „Metropolitan Opera“ Niujorke. Ši pirmoji solinė pasaulinio garso boso plokštelė pradėjo A.Borodino operos „Kunigaikštis Igoris“

Pasitinkant devintąjį gimtadienį, orkestro ir Ildar Abdrazakovo rusų kompozitorių operinių šedevrų kompaktinė plokštelė „Power Players“

svarbus įvykis ne tik Kauno miesto simfoninio orkestro kolektyvui ir kūrybinei biografijai, bet ir visam miestui ir jo bendruomenei.

„Queen’s Hall“ Edinburge, „Carnegie Hall“ Niujorke, „La Scala“ Milane, „Opera Bastille“ Paryžiuje bei daugelyje kitų, todėl jų viešnagė Kaune

klausytojų širdis tokiose koncertinėse salėse ir teatruose kaip Metropolitan Opera Niujorke, „Wigmore Hall“, „Royal Covent Garden Opera“ Londone,

Lietuvoje 2013-aisiais metais. Tai išskirtiniai atlikėjai, kurių vardai žinomi visame pasaulyje, laukiami žymiausiose operos teatrų scenose. Jie pavergė

2

Socialinio draudimo įmokos

Išlaidos prekėms įsigyti

Komandiruočių išlaidos

Kvalifikacijos kėlimas

Paslaugų įsigijimo išlaidos

Socialinės išmokos (pašalpos)

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Iš viso:

Darbo užmokestis

Išlaidų straipsnio pavadinimas

72,0

1.

Eil. Nr.

Ūkio ir finansinės situacijos pokyčiai.

Patvirtintas etatų skaičius įstaigoje

2014 m.
72,0

2013 m.

2026,0

3,0

2,0

30,0

1,0

10,0

15,0

465,0

1500,0

2014 m. suma, tūkst. Lt

Reikšmingų personalo pokyčių 2013 – 2014 metų sezone įstaigoje neįvyko.

Personalo pokyčiai.

Pitrėnas.

1895,0

3,0

2,0

30,0

1,0

7,0

10,0

436,0

1406,0

2013 m. suma, tūkst. Lt

67,25

2012 m.

metinėms, programoje skambėjo R. Štrauso ir J. Sibelius kūriniai. Obojaus solo partiją meistriškai atliko Robertas Beinaris, dirigavo Modestas

Tradicinio orkestro sezono pabaigos koncerto, skirto Motinos dienai ir dedikuoto kompozitoriaus Richardo Štrauso 150-osioms gimimo

sezoną išgirdome Danijos kompozitorių muzikos programą kartu su tenoru Bo Kristian Jensen ir dirigente Esther Bobrova Lange.

surengtas orkestro solistų koncertas. Ne pirmus metus orkestras atveria atskiros šalies muziką, bendradarbiaujant su diplomatinėmis atstovybėmis. Šį
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šiuolaikinės muzikos festivalyje, tarptautiniame
M. K. Oginskio muzikos festivalyje.
Rengti koncertus Baltijos šalyse, vidurio ir
vakarų Europoje bei Rusijoje.

festivalyje. Dalyvauta festivalyje “Klaipėdos
muzikos pavasaris”.
Surengti koncertai su pasaulinio garso baritonu
Dmitri Hvorostovsky Helsinkyje, koncertinės

Reguliariai organizuoti gastroles užsienio šalyse

su tarptautinio lygio atlikėjais.

“Lietuvos kompozitorių simfoniniai kūriniai”,

išleistas kompaktines plokšteles.

Stonytė, dirigentas Modestas Pitrėnas.

gimimo metinėms. Solistė Sigutė

Koncertas R. Vagnerio 200-osioms

361548,08 litų lėšų.

ir užsienio atlikėjais ir dirigentais pristatymas.
•

Surengta 40 koncertų, iš viso uždirbta

Koncertinių programų su aukšto lygio Lietuvos

Lawrence Brownlee (JAV).

"Virtuozinės G. REossini operų arijos" su tenoru

Ildar Abdrazakov bei kompaktinė plokštelė

2014 m. vasario mėn. “Power Players” su bosu

Merūnas Vitulskis “Gražiausios operų arijos”,

Išleistos ir pristatytos kompaktinės plokštelės

Pristatyti 2012 – 2013 metų sezono metu

kompozitoriumi Robert Wells Rygos arenoje.

surengtos gastrolės su pianistu ir

gastrolės Rygos ir Talino arenose. Gruodį

M. K. Čiurlionio ir E. Griego festivalyje,

“Iš arti” festivalyje, M. K. Oginskio muzikos

festivaliuose

Surengti 50 mokamų koncertų.

visuomenei, surinkta apie 300 tūkst. litų pajamų.

Surengti mokami koncertai miesto ir šalies

plokšteles.

Visuomenei pristatyti dvi kompaktines

Tarptautiniame Jaunųjų atlikėjų, Kompozitorių

Pažaislio, Jaunųjų muzikų, šiuolaikinės muzikos

kūrinių atlikimas Lietuvoje vykstančiuose

Dalyvavimas Pažaislio muzikos festivalyje,

Maksimalus lauktas rezultatas

Parengti ir pristatyti 40 koncertų, dalyvauta

Pasiektas realus rezultatas

Premjerinių Lietuvos ir užsienio kompozitorių

Tikslas

II. 2013-2014 METŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS PAGAL PROGNOZUOTUS LAUKIAMUS REZULTATUS
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•

•

•

•

•

•

•

•

Kazazyan, dirigentas Constantine

osioms gimimo metinėms. Solistas Haik

Kompozitoriaus A. Khačaturiano 110-

Martin (JAV), dirigentu Rune Bergman.

Koncertinė programa su pianistu J.

(Ukraina).

R. Vaicekauskaite ir A. Bestčiastnij

Koncertinė programa W. A. Mocartui su

Secco, Marco Caria, Kostas Smoriginas.

Hvorostovky, Barbara Frittoli, Stefano

draugai". Dalyvauja Dmitri

Gala koncertas “Dmitri Hvorostovsky ir

Kaspar Zehnder (Šveicarija)

Koncertas Motinos dienai. Dirigentas

Resnis.

nacionalinėje filharmonijoje Dirigentas I.

metinėms paminėti Lietuvos

20 d. Koncertas G. Verdi 200-osioms

Dalyvauja Kauno valstybinis choras.

metinėms paminėti Dirigentas I. Resnis

Koncertas G. Verdi 200-osioms

Solistas Lawrence Brownlee (JAV).

koncertas Dirigentas K. Orbelian (JAV).

Retai atliekamų G. Rossini operų arijų

5

ir dirigentas Pavel Berman (Italija).

Orkestro gimtadienio koncertas. Solistas

baritonu Andres Del Pino (Ispanija).

Ispaniškos muzikos programa su

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

-

-

Dėl priskirtų Kauno valstybinės filharmonijos patalpų reikalingas papildomas finansavimas komunaliniams mokesčiams mokėti.

atlikėjus ir darbuotojus bei išlaikyti aukštą konkurencingumą komplektuojant kolektyvą.

Trūksta kai kurių muzikos instrumentų ir būtinų jų priedų;

-

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

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

III. 2014 - 2015 m. METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS

Pripažinimas ir orkestro profesionalumo įvertinimas ne tik klausytojų atsiliepimuose, bet ir muzikos profesionalų, spaudos, televizijos.

Orkestras nuolat dalyvauja Lietuvoje rengiamuose muzikos festivaliuose, jam patikimi premjeriniai Lietuvos ir užsienio kompozitorių kūriniai.

pasaulinio garso solistus, rengiant koncertines programas. Orkestras taip pat gilino tarptautinę sklaidą – yra sulaukęs kvietimų gastroliuoti užsienyje.

Sėkmingai įgyvendintos koncertinės programos su kviestiniais dirigentas ir solistais, aktyviai plėtotas tarptautinis bendradarbiavimas, pritraukiant

orkestro pasirodymą. Pristatytos kompaktinės plokštelės “Lietuvos kompozitorių simfoniniai kūriniai”, Merūnas Vitulskis “Gražiausios operų arijos”.

plokštelės platinamos visuose kontinentuose. Tarptautinė spauda, tokia kaip “Times”, Amazon.com, “The Epocque Times” ir kiti aukštai įvertino

įgyvendinti penki leidybiniai projektai su žymiausiais šiandienos balsais – Lawrence Brownlee (tenoras), Ildar Abdrazakov (bosas). Šios kompaktinės

Orkestras 2013 m. sezono metu liko ryškiu miesto ir šalies kultūriniame gyvenime. Itin svarbus prioritetas – leidyba. Per ataskaitinį laikotarpį

•

•

Orbelian.
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1.

Eil. Nr.

Kokiais finansiniais ištekliais tai pagrįsta.
Savivaldybės biudžetinės lėšos

2026,0

3,0

2,0

30,0

1,0

10,0

15,0

465,0

1500,0

2014 m. suma, tūkst. Lt

1895,0

3,0

2,0

30,0

1,0

7,0

10,0

436,0

1406,0

2013 m. suma, tūkst. Lt

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

Kurias iš jų įstaiga numato spręsti.
Steigėjui bus teikiamas prašymas dėl etatų skaičiaus padidinimo, tuomet bus skelbiamas konkursas orkestro atlikėjų pareigoms užimti. 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 keliami.
Jei įstaiga uždirbs pakankamai lėšų, 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, Lietuvos
kultūros tarybos projektų finansavimas, rėmėjų tikslinis finansavimas ir neatlygintina parama įstaigos veiklai vykdyti.

7

40,0
440,0

Kvalifikacijos kėlimas

Paslaugų įsigijimo išlaidos

Socialinės išmokos (pašalpos)

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas

Iš viso:

3.

4.

5.

6.

28,9

0

0

19,2

0

6,0

3,7

2014 m. suma, tūkst. Lt

2013 m. pab. likutis keliamas į

Komandiruočių išlaidos

Kvalifikacijos kėlimas

Paslaugų įsigijimo išlaidos

Socialinės išmokos (pašalpos)

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas

2.

3.

4.

5.

6.

30,0

0

0

30,0

0

0

0

2014 m. suma, tūkst. Lt

0

0

0

0

0

0

0

2013 m. suma, tūkst. Lt

Rėmėjų tikslinis finansavimas ir neatlygintina parama įstaigos veiklai vykdyti – galima parama iš UAB Omnitel, kuri buvo skiriama ir praeitais
metais. Vykdoma aktyvi kitų rėmėjų paieška.

Tikslinis dalinis Lietuvos kultūros tarybos projektų finansavimas.

Iš viso:

Išlaidos prekėms įsigyti

Išlaidų straipsnio pavadinimas

1.

Eil. Nr.

Viešųjų paslaugų teikimo programos lėšos, skirtos nemokamų koncertų miesto visuomenei "Šv. Velykų belaukiant" ir "Kauno Hanza dienos
2014" šventėje daliniam finansavimui

300,0

60,0

Komandiruočių išlaidos

2.

40,0

2014 m. suma, tūkst. Lt

Išlaidos prekėms įsigyti

Išlaidų straipsnio pavadinimas

1.

Eil. Nr.

Įstaigos uždirbtos specialiųjų programų lėšos
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3.

3.3.
tarptautinis

3.2.
kompozitorių
M.K.Čiurlion
io ir E.Griego
festivalis;

3.1. Pažaislio
muzikos
festivalis;

Orkestro vadovas, vyr.

Orkestro vadovas, vyr.
dirigentas

Orkestro vadovas, vyr.
dirigentas

Atsakingi vykdytojai

Eil.
Nr.

Biudžeto lėšos, spec. lėšos

Biudžeto lėšos, tikslinės
lėšos

Laukiami maksimalūs rezultatai

2015 m. kovas

2015 m vasara

Įvykdymo terminas

Pastabos

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

Biudžeto lėšos, spec. lėšos

Lėšos

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

Naujų programų
pristatymas pripažintuose
festivaliuose Lietuvoje

Priemonės
pavadinimas

Laukiami minimalūs rezultatai

Sėkmės kriterijus

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

IV. VEIKLOS TURINYS

Vykdomas bendradarbiavimas ir paraiškų teikimas diplomatinėms atstovybėms, pristatyti atlikėjus iš konkrečių šalių. Šiuo metu nuolat
bendradarbiaujama su JAV, Armenijos, Rusijos, Ispanijos, Prancūzijos ambasadomis.
Manoma, kad euro įvedimas įstaigos finansinėi situacijai neturės ilgalaikės įtakos iš esmės. Mažiau prognozuojama gyventojų perkamoji galia
ir įpročiai įvedus eurą. Todėl įstaiga teikia steigėjui patvirtinti naujus koncertinės veiklos įkainius, kuriuose numatoma sumažinti bilietų kainos
žemiausią ribą.
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Sėkmės kriterijus

Biudžeto lėšos, spec. lėšos

Dalyvavimas
muzikos
festivalyje
„Sound of the
Fjords“
Koncertinės
gastrolės
Helsinkyje ir
Stokholme su
solistu Dmitri
Hvorostovsky

Orkestro
vadovas,
vyr.
dirigentas

Orkestro
vadovas,
vyr.
dirigentas

Atsakingi
vykdytojai

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

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

Lėšos

Rengti koncertus Skandinavijojos šalyse

Laukiami minimalūs rezultatai

Rizikos veiksnys
Nenumatytas ekonominių veiksnių kitimas užsienio šalyse, artistų tvarkaraščio
pokyčiai

2.

1.

Priemonės
pavadinimas

Gastrolių geografija

Eil.
Nr.

Orkestro vadovas, vyr.
dirigentas

dirigentas

Planuojama atlikti du koncertus: Helsinkyje,
Suomijoje ir Stokholme, Švedijoje.

Numatoma surengti 3 koncertus

Pastabos

Veiksmų alternatyva
Gastrolių datų perkėlimas, koncertų skaičiaus peržiūrėjimas

2014 m. -2015 m.
sezono metu

2014 m. rugpjūtis

Įvykdymo terminas

Rengti koncertus Baltijos šalyse, vidurio ir vakarų Europoje.

Laukiami maksimalūs rezultatai

2014 m. lapkritis

2015 m. balandis

Tikslas. Reguliariai organizuoti gastroles užsienio šalyse su tarptautinio masto atlikėjais

3.4.
tarptautinis
šiuolaikinės
muzikos
festivalis „Iš
Arti“

jaunųjų
atlikėjų
festivalis;
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Orkestro
vadovas, vyr.
dirigentas

Orkestro
vadovas, vyr.
dirigentas

Atsakingi
vykdytojai

Savivaldybės skirtos biudžeto lėšos,
spec. lėšos,

Savivaldybės skirtos biudžeto lėšos,
spec. lėšos,

Lėšos

Įrašyti vieną kompaktinę plokštelę

Laukiami minimalūs rezultatai

2014 m. gruodis

2014 m. lapkritis

Įvykdymo terminas

Įrašyti dvi kompaktines plokšteles

Laukiami minimalūs rezultatai

Priemonės pavadinimas

Koncertinė programa
David Petrlik (smuikas,
Prancūzija)

1.

Orkestro
vadovas, vyr.
dirigentas

Atsakingi
vykdytojai

Savivaldybės skirtos
biudžeto lėšos, spec.
lėšos,

Lėšos

Surengti mokami koncertai miesto ir šalies
visuomenei, planuojama uždirbti apie 150 tūkst.
litų pajamų
Surengti 30 mokamų koncertų

Eil.
Nr.

Koncertų skaičius

Surinktos lėšos

Sėkmės kriterijus

2014 m. spalis

Įvykdymo terminas

Surengti 50 mokamų koncertų

Numatoma surengti 1 koncertą

Pastabos

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

Laukiami maksimalūs rezultatai

Pastabos

Laukiami maksimalūs rezultatai

Tikslas. Naujų koncertinių programų su aukšto lygio Lietuvos ir užsienio atlikėjais ir dirigentais pristatymas

CD su
Asmik
Grigorian
(sopranas)
įrašai
CD su
Stefano
Secco
(tenoras,
Italija) įrašai

1.

2.

Priemonės
pavadinimas

Eil.
Nr.

Leidybinė veikla

Sėkmės kriterijus

Tikslas. Parengti ir įrašyti su atlikėjais leidybinius projektus
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Orkestro
vadovas, vyr.
dirigentas
Orkestro
vadovas, vyr.
dirigentas
Orkestro
vadovas, vyr.
dirigentas
Orkestro
vadovas, vyr.
dirigentas
skirtos biudžeto lėšos,
spec. lėšos

skirtos biudžeto lėšos,
spec. lėšos

Savivaldybės skirtos
biudžeto lėšos, spec.
lėšos,
skirtos biudžeto lėšos,
spec. lėšos,

Daugiafunkcinio
spausdintuvo – kopijavimo
aparato įsigijimas
Muzikos instrumentų ir jų
priedų įsigijimas
Įsigytas vienas muzikos instrumentas – kontrabosas.
Preliminari kaina apie 30.000 lt. Tikslios kainos
neįmanoma nustatyti neatlikus viešųjų pirkimų.

Numatoma atlikti vieną koncertą

Laukiami maksimalūs rezultatai
2 administracijos darbuotojai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo
kursuose - viešųjų pirkimų organizavimo seminaras,
buhalterinės apskaitos seminaras.
Įsigytas daugiafunkcinis spausdinimo-kopijavimo aparatas.
Preliminari numatoma kaina apie 8000 lt. Tikslios kainos
neįmanoma nustatyti neatlikus viešųjų pirkimų
Įsigyta muzikos instrumentas kontrabosas, pučiamieji
instrumentai bei instrumentų priedai.

2015 m. vasaris

2014 m. gruodis

2015m. sausis

2014 m. lapkritis

Laukiami minimalūs rezultatai
1 administracijos darbuotojas dalyvauja kvalifikacijos
kėlimo kursuose: viešųjų pirkimų organizavimo
seminaras.

Organizacinės administracinės veiklos tikslai

Koncertinė programa
Luku Geniušu
(fortepijonas)
Koncertinė programa su
Ramon Jaffe
(violončelė, Vokietija)
Koncertinė programa su
Stefano Secco (tenoras,
Italija)
Orkestro 10 – ojo
gimtadienio koncertas

Sėkmės kriterijus
Administracijos darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas

6.

4.

3.

2.
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2014 m. lapkritis gruodis

2014 m. spalis

2014 m. rugsėjis

2014 m. rugsėjis

Įvykdymo terminas

V. GALIMOS GRĖSMĖS SIEKIANT SAVO TIKSLŲ

Viešųjų pirkimų
komisija

Vadovas,
koncertmeisteriai

____

Vadovas,
vyriausiasis
finansininkas
Vadovas, meno
vadovas ir dirigentas
Orkestro specialiųjų
programų lėšos,
biudžetinės lėšos
Orkestro specialiųjų
programų lėšos,
biudžetinės lėšos
Orkestro specialiųjų
programų lėšos,
biudžetinės lėšos

Lėšos

Atsakingi vykdytojai

____

____

____

____

Pastabos

Vadovas

Kas atsiskaito ir informuoja

Kauno miesto savivaldybės administracijos

Kam atsiskaitoma ir informuojama

Raštu pagal formą, patvirtintą Kauno miesto

Atsiskaitymo ir informavimo forma

VI. ATSISKAITYMAS IR INFORMAVIMAS

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

2014-03-15

Data

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

surinkimui, tai įtakos Orkestro koncertinę veiklą ir inicijuojamus projektus.

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

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

Objektyvūs veiksniai galintys turėti įtakos įstaigos išsikeltiems tikslams pasiekti

Muzikos instrumentų
ir kompiuterinės
technikos paieška
Viešo pirkimo
konkurso paskelbimas

3.

4.

Kompiuterines
technikos paieška

2.

Eil
Priemonės
.
pavadinimas
Nr.
Sąmatos parengimas
1.
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turizmo plėtros reikalų valdybos direktoriaus 2013
m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 401-4 (su pakeitimais)

valdybos Kultūros ir turizmo plėtros skyriui
Orkestro 2013–2014 metų sezono kūrybinės

Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų

Vyr. buhalteris

ministerijos

VSAKIS prie Lietuvos Respublikos finansų

finansų skyriui;

valdybos Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir

Kauno miesto savivaldybės administracijos

meno skyriui

teikiama Kultūros ministerijai, profesionalaus

įgyvendinimo ataskaita ir koncertų ataskaita

Sezono kūrybinės veiklos programos

įstaigų ūkio ir finansų skyriui

plėtros reikalų valdybos Švietimo ir kultūros

administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo

pateikiama Kauno miesto savivaldybės

Finansų kontrolės būklės ataskaita už metus

Iki einamųjų metų
vasario 15 d.

Finansų ministerijos patvirtintas formas

gegužės 25 d.

Iki einamųjų metų

sausio 15 d.

Iki einamųjų metų

2014-05-01

Teikiama metinė finansinė atskaitomybė pagal

Teikiama laisvos formos ataskaita

Teikiama ataskaita pagal patvirtintą formą

savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir

Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų

veiklos programos įgyvendinimo ataskaita.

Raštu pagal formą, patvirtintą, Kauno miesto

2013 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 401-9

Orkestro vadovo ataskaita už 2013 metus.
Kauno miesto savivaldybės administracijos

turizmo plėtros reikalų valdybos direktoriaus

valdybos Kultūros ir turizmo plėtros skyriui

Vadovas

Vadovas

Vadovas

Vadovas

savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir

Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų
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Valstybinei mokesčių inspekcijai
Valstybinei mokesčių inspekcijai

Valstybinei mokesčių inspekcijai

Valstybinei mokesčių inspekcijai
VSDFV Kauno skyriui
VSDFV Kauno skyriui

VSDFV Kauno skyriui

Vyr. buhalteris

Vyr. buhalteris

Vyr. buhalteris

Vyr. buhalteris

Vyr. buhalteris

Vyr. buhalteris

finansų skyriui

vasario 15 d.

sumokėto pajamų mokesčio deklaracija forma

vasario 11 d.

mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms,

išmokėjimo dieną

13-SD

Einamaisiais

atlyginimo
autorines sutartis iš sporto ar atlikėjo veiklos forma
Kiti pranešimai pagal VSDF įstatymą (pvz. 1-SD,

Autorinio

d.

laikotarpį forma SAM
Pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamų pagal

Kas mėnesį iki 15

gegužės 15 d.

forma FR0478
Pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį

Iki einamųjų metų

Paramos gavimo ir panaudojimo metinė apyskaita

pažyma forma FR0471

Iki einamųjų metų

Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio

FR0573

Iki einamųjų metų

d.

deklaracija forma FR0572
Metinė A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir

Kas mėnesį iki 15

terminais

nustatytais

Kas mėnesį

Mėnesinė pajamų mokesčio ir PSD įmokų

patvirtintas formas

Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų
valdybos Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir

Mėnesio finansinių ataskaitų rinkinys pagal

Kauno miesto savivaldybės administracijos

terminais

finansų skyriui

pasibaigus
nustatytais

formas ir VSAFAS reikalavimus

Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų

Ketvirčiui

valdybos Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir

Ketvirčio finansinė atskaitomybė pagal patvirtintas

Kauno miesto savivaldybės administracijos

Vyr. buhalteris

Vyr. buhalteris

Vyr. buhalteris
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A.V.

(Pareigos)

(Parašas)

_________________________

terminais

numatytais

sutartyje

Finansavimo

terminais

metais nustatytais

Einamaisiais

terminais

nustatytais

reikalui,

metais, esant

(Vardas, pavardė)

___________________

Finansuotų kultūros projektų įvykdymo ataskaitos

departamento patvirtintą sąrašą

Vyriausybės
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai

Įvairios statistinės ataskaitos pagal Statistikos

2-SD, 9-SD, 12-SD ir kt.)

Statistikos departamentui prie LR

Programą parengė
______________________________

Vyr. buhalteris

Vadovas

Vyr. buhalteris
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