
Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas
Komentaras

4 4 100%

Įgyvendinti visi Muzikinio teatro 

Klaipėdoje 200 metų jubiliejui paminėti 

skirti renginiai: šventinis koncertas 

"Perpetuum mobile", J. Offenbacho 

operetės "Orfėjas pragare" premjera, R. 

Wagnerio operos "Skrajojantis olandas" 

premjera ir šokio spektaklio "Faustas" 

premjera.

3 4 133%

1. Teatre įdiegta ir naudojama 

elektroninių dokumentų valdymo 

sistema;                                        2. 

Teatre įdiegta padalinių biudžetavimo ir 

biudžetų vykdymo kontrolės sistema;                      

3. Teatre įdiegta vieninga  duomenų, 

reikalingų teatro veiklos planų vykdymo 

ataskaitoms rengti bei savalaikei šių 

planų rodiklių vykdymo kontrolei 

vykdyti sistema.          4. Teatre 

komunikavimui pandemijos sąlygomis 

įdiegta MS Teams platforma.

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO MUZIKINIO TEATRO

2020 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Planinis pokytis 

(vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas)

Renginių skaičius (vnt.)

Parengtos ir įdiegtos sistemos (vnt.)

1. Patraukliomis ir kokybiškomis programomis paminėti muzikinio teatro Klaipėdoje 200 metų jubiliejų. 

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

2. Teatro vidaus valdymo sistemos tobulinimas, siekiant teatro veiklos efektyvumo. 

Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

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



100 100 100%

Atlikta rekonstrukcijos darbų senajame 

pastate: išmūrtos pertvaros, tiesiami 

inžineriniai tinklai, sumontuotas 

šilumos punktas, atlikta dalis apdailos 

darbų; Apšiltintas ir nutinkuotas H. 

Manto g. fasadas; Tęsiami 

rekonstrukcijos darbai naujajame 

priestate: pastatytos -2 a. ir -1 a. 

sienos. Pradėti tinkavimo darbai 

bokšte, šiltinami fasadai. 

100%

Veiksmų planas buvo vykdomas, 

perkeliant dėl paskelbto karantino 

negalėjusias vykti veiklas iš 2020 m. I 

pusmečio į II. Lapkričio-gruodžio mėn. 

renginiai buvo perkelti į 2021 m. I 

pusmetį. Veiklos buvo tęsiamos, ieškant 

papildomų galimybių jų realizavimui su 

žiūrovais. Taip pat žiūrovams buvo 

pristatyti virtualūs produktai: pokalbų 

ciklas "Reikia pasikalbėti" ir "Teatro 

ABC", edukacinė orkestro programa 

"LOL", vienaveiksmių operų projektas 

"Vivat kava" bei šokio spektaklio 

"Faustas" televizinė premjera. Viso 

parodyta 30 virtualių renginių, kuriuos 

stebėjo 344.300 žiūrovų.

3. Investicijų projekto "Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato Klaipėdoje, Danės g. 19, rekonstrukcija ir plėtra" 

įgyvendinimas

Biudžėto lėšų įsisavinimas 

einamaisiais metais (proc.)

4. Veiksmų plano, aktyvinant įstaigos veiklą pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, parengimas ir 

įgyvendinimas: 
1) Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius – 10 : teatro Facebook paskyra, teatro 

Youtube paskyra,  teatro informacinio partnerio LRT lrt.lt  portalas, informacinio partnerio “Lietuvos rytas” portalas www.lrytas.lt 

ir FB paskyra, partnerio “Klaipėda-kultūros uostas” FB paskyra, partnerio “Klaipėda aš su tavim” FB paskyra, partnerio “Klaipėda 

gyvai” FB paskyra, partnerio “Klaipėda in your pocket” FB paskyra, partnerio “Klaipėda tourism” FB paskyra.

2) Sukurtų naujų virtualių (nuotolinių) paslaugų skaičius – 7: parengti 2 nauji spektaklių įrašai ir jų transliacijos LRT ( šokio 

spektaklis "Faustas" ir R. Wagnerio opera "Skrajojantis olandas"); įdiegta kompiuterinė programa Teams, skirta vidinei ir išorinei 

komunikacijai nuotoliniu būdu; įvykdytos 4 virtualios tiesioginės transliacijos (rugpjūčio 1 d. tiesioginė premjeros “Skrajojantis 

olandas” transliacija www.lrt.lt; spalio 22 d. tiesioginė premjeros “Dėmesio baletas!” transliacija  www.lrytas.lt,  lapkričio 28 d. 

tiesioginė dviejų kamerinių operų  "Vivat Kava!" Transliacija teatro FB paskyroje;, lapkričio 29 d. tiesioginė teatro orkestro 

edukacinio koncerto "Linksmasis orkestro laivas" transliacija teatro FB ir Youtube paskyros.

3) Surengtų edukacinių užsiėmimų virtualiu (nuotoliniu) būdu skaičius – 27: 22 edukacinės “Teatro ABC” pamokos,1  edukacinės 

orkestro programos “Linksmasis orkestro laivas” koncertas, 4 virtualūs edukaciniai susitikimai “Reikia pakalbėti”.

4)  Virtualiu (nuotoliniu) būdu surengtų renginių skaičius -50: 27 virtualūs edukaciniai užsiėmimai; 7 spektaklių tiesioginės 

transliacijos; 1 spektaklio įrašo transliacija LRT kanale; 15 virtualių rezidencijos “Renkuosi Klaipėdą” renginių.

 5) Įstaigos organizuotų virtualių (nuotolinių) pasirodymų skaičius- 20: 6 laidos televizijoje: LRT PLIUS  “Prieš šokio spektaklį 

„Faustas“ 2020.12.25; TV Balticum  „Kasdieniai rūpesčiai“, pokalbis su L. Vilimiene, 2020.09.02;  LRT Panorama, “Klaipėdos 

muzikinio teatro jubiliejui skirta premjera „Faustas“ – be žiūrovų” 2020.11.21; LRT  Panorama,  “Klaipėdos valstybinis muzikinis 

teatras sezoną pradeda operete „Orfėjas pragare“. Žiūrovų laukia šiuolaikinė operetės interpretacija” 2020.09.16; LRT Panorama, 

“Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras kviečia į iki šiol sudėtingiausią ir didžiausią pastatymą. Pirmą kartą Richardo Wagnerio 

opera „Skrajojantis olandas“ skamba šimtamečiame Klaipėdos elinge” , 2020.07.30; LRT Kultūros diena “Klaipėdos valstybinis 

muzikinis teatras švenčia operos jubiliejų koncerte „Istorijos perpetuum mobile – 200“.

2020.01.15; 9 video klipai  “Muzikinio rugpjūčio dienoraščiai”, teatro FB paskyroje; 5 video klipai transliuoti LRT kanale, skirti 

teatro sezono premjeroms (koncertui “Perpetuum mobile -200”, “Baleto trupės įvaizdinis klipas”, “Tarptautinis operos ir 

simfoninės muzikos festivalis “Muzikinis rugpjūtis pajūryje”; “R. Wagner opera “Skrajojantis olandas”; J. Offenbach operetė 

“Orfėjas pragare”.

Užtikrintas numatytų metinių 

rezultatų pasiekimas, proc.
100 100



Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,

įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus, matavimo 

vienetas

Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas

Faktinė 

reikšmė
Komentaras

0

15500

0

0

346400

3765

1100

0

0

100%

Veiksmų planas buvo vykdomas, 

perkeliant dėl paskelbto karantino 

negalėjusias vykti veiklas iš 2020 m. I 

pusmečio į II. Lapkričio-gruodžio mėn. 

renginiai buvo perkelti į 2021 m. I 

pusmetį. Veiklos buvo tęsiamos, ieškant 

papildomų galimybių jų realizavimui su 

žiūrovais. Taip pat žiūrovams buvo 

pristatyti virtualūs produktai: pokalbų 

ciklas "Reikia pasikalbėti" ir "Teatro 

ABC", edukacinė orkestro programa 

"LOL", vienaveiksmių operų projektas 

"Vivat kava" bei šokio spektaklio 

"Faustas" televizinė premjera. Viso 

parodyta 30 virtualių renginių, kuriuos 

stebėjo 344.300 žiūrovų.

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

21958 48% Dėl pandemijos ribojant lankytojų skaičių 

teatro organizuojamuose renginiuose, 

žiūrovams buvo suteikiamos galimybė 

pasirinkti virtualias platformas

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas

4. Veiksmų plano, aktyvinant įstaigos veiklą pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, parengimas ir 

įgyvendinimas: 
1) Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius – 10 : teatro Facebook paskyra, teatro 

Youtube paskyra,  teatro informacinio partnerio LRT lrt.lt  portalas, informacinio partnerio “Lietuvos rytas” portalas www.lrytas.lt 

ir FB paskyra, partnerio “Klaipėda-kultūros uostas” FB paskyra, partnerio “Klaipėda aš su tavim” FB paskyra, partnerio “Klaipėda 

gyvai” FB paskyra, partnerio “Klaipėda in your pocket” FB paskyra, partnerio “Klaipėda tourism” FB paskyra.

2) Sukurtų naujų virtualių (nuotolinių) paslaugų skaičius – 7: parengti 2 nauji spektaklių įrašai ir jų transliacijos LRT ( šokio 

spektaklis "Faustas" ir R. Wagnerio opera "Skrajojantis olandas"); įdiegta kompiuterinė programa Teams, skirta vidinei ir išorinei 

komunikacijai nuotoliniu būdu; įvykdytos 4 virtualios tiesioginės transliacijos (rugpjūčio 1 d. tiesioginė premjeros “Skrajojantis 

olandas” transliacija www.lrt.lt; spalio 22 d. tiesioginė premjeros “Dėmesio baletas!” transliacija  www.lrytas.lt,  lapkričio 28 d. 

tiesioginė dviejų kamerinių operų  "Vivat Kava!" Transliacija teatro FB paskyroje;, lapkričio 29 d. tiesioginė teatro orkestro 

edukacinio koncerto "Linksmasis orkestro laivas" transliacija teatro FB ir Youtube paskyros.

3) Surengtų edukacinių užsiėmimų virtualiu (nuotoliniu) būdu skaičius – 27: 22 edukacinės “Teatro ABC” pamokos,1  edukacinės 

orkestro programos “Linksmasis orkestro laivas” koncertas, 4 virtualūs edukaciniai susitikimai “Reikia pakalbėti”.

4)  Virtualiu (nuotoliniu) būdu surengtų renginių skaičius -50: 27 virtualūs edukaciniai užsiėmimai; 7 spektaklių tiesioginės 

transliacijos; 1 spektaklio įrašo transliacija LRT kanale; 15 virtualių rezidencijos “Renkuosi Klaipėdą” renginių.

 5) Įstaigos organizuotų virtualių (nuotolinių) pasirodymų skaičius- 20: 6 laidos televizijoje: LRT PLIUS  “Prieš šokio spektaklį 

„Faustas“ 2020.12.25; TV Balticum  „Kasdieniai rūpesčiai“, pokalbis su L. Vilimiene, 2020.09.02;  LRT Panorama, “Klaipėdos 

muzikinio teatro jubiliejui skirta premjera „Faustas“ – be žiūrovų” 2020.11.21; LRT  Panorama,  “Klaipėdos valstybinis muzikinis 

teatras sezoną pradeda operete „Orfėjas pragare“. Žiūrovų laukia šiuolaikinė operetės interpretacija” 2020.09.16; LRT Panorama, 

“Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras kviečia į iki šiol sudėtingiausią ir didžiausią pastatymą. Pirmą kartą Richardo Wagnerio 

opera „Skrajojantis olandas“ skamba šimtamečiame Klaipėdos elinge” , 2020.07.30; LRT Kultūros diena “Klaipėdos valstybinis 

muzikinis teatras švenčia operos jubiliejų koncerte „Istorijos perpetuum mobile – 200“.

2020.01.15; 9 video klipai  “Muzikinio rugpjūčio dienoraščiai”, teatro FB paskyroje; 5 video klipai transliuoti LRT kanale, skirti 

teatro sezono premjeroms (koncertui “Perpetuum mobile -200”, “Baleto trupės įvaizdinis klipas”, “Tarptautinis operos ir 

simfoninės muzikos festivalis “Muzikinis rugpjūtis pajūryje”; “R. Wagner opera “Skrajojantis olandas”; J. Offenbach operetė 

“Orfėjas pragare”.

Užtikrintas numatytų metinių 

rezultatų pasiekimas, proc.
100 100

Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose 

pasirodymuose gastrolėse Lietuvoje (žm.)

Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose 

pasirodymuose gastrolėse užsienyje (žm.)

Lankytojų skaičius kitų įstaigų organizuotuose 

renginiuose (žm.)

Virtualių lankytojų skaičius (vnt.)

Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)

Vykdant investicinį projektą "KVMT pastato 

Klaipėdoje, Danės g. 19, rekonstravimas ir 

plėtra", teatro pasirodymai stacionare 

nerengiami.

45500

5

neplanuoja

ma

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.)

Salių stacionare skaičius (vnt.)

Bendras vietų salėse stacionare skaičius (vnt.)

Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose 

pasirodymuose stacionare  (žm.)

5.009563713 100%

0 #VALUE!

I. Apsilankymai:

1.  Aukščiausiu profesiniu lygiu buvo įgyvendintas Klaipėdos 

valstybinio muzikinio teatro kūrybinės veiklos planas rodant 

spektaklius žiūrovams salėse,  atsiradus ribojimams dėl pandemijos, 

žiūrovų skaičius kito proporcingai reikalavimams,  uždraudus viešus 

renginius jie buvo perkelti į virtualią erdvę ir ten sulaukė skaitlingo 

žiūrovų skaičiaus. Dalinai įvykdyta.

2. Vykdant virtualią teatro kūrybinę veiklą buvo išplėstas lojalių 

žiūrovų ratas, padidintas teatro paslaugų preinamumas regionuose. 

Dalinai įvykdyta.						

3. Įvykdyti plačios imties edukaciniai projektai - tiek tiesiogiai 

žiūrovams , tiek virtualūs, kurie ugdė lojalų teatro žiūrovą ir didino 

visų amžiaus grupių lankomumą teatro spektakliuose. Įvykdyta                                                                                                                

4. Vykstant KVMT pastato rekonstrukcijai stacionare renginiai 

nevyko. 

Lankytojų skaičius (žm.)

Nemokamai apsilankiusių 

lankytojų dalis (proc.)

Vidutinis salių užimtumas 

įstaigos organizuotose 

pasirodymuose stacionare 

(proc.)



Viešai atliktų naujų kūrinių 

skaičius (vnt.)

14 14 100% Dalyvaujant žiūrovams atlikta 12 naujų 

kūrinių. Nuo 2020.11.07 paskelbus 

karantiną, 2 nauji kūriniai žiūrovams buvo 

parodyti virtualiai: 2020.11.29 orkestro 

edukacinė programa LOL transliuota KVMT 

facebook paskyroje, 2020.12.25 šokio 

spektaklio "Faustas" premjera - LRT plius 

eteryje.

0

48

0

0

31

12

Kūrinių, skirtų vaikams ir 

mokiniams, dalis repertuare 

(proc.)

30 64.51612903 215% 20

Įstaigoje organizuotų jaunųjų 

menininkų rezidencijų skaičius 

(vnt.)

2 2 100% 21

15

1. Vykdant veiklos planą, renginių kiekį 

tiesiogiai įtakojo LR Vyriausybės įsakymai 

dėl saugumo priemonių laikymosi 

koronaviruso pandemijos metu.                                                                          

2. Vykstant teatro pastato rekonstrukcijai, 

rengniai rodomi nuomojamose salėse, 

kurių užimtumas tiesiogiai sąlygoja 

galimybes perkelti jau numatytų renginius į 

naujas pozicijas.            3. Neturėdamas 

galimybių parodyti renginius dėl 1 ir 2 

punke numatytų priežasčių, KVMT atšaukė 

9 renginius.        4. Į kitas pozicijas 2020 m. 

buvo perkelta 14 renginių.                                                          

5. Į kitas pozicijas 2021 m. buvo perkelta 12 

renginiių.                                                        6. 

Dėl koronaviruso grėsmės užsakovų 

reikalavimu buvo atšaukti 3 regionuose 

planuoti renginiai.                                                   

7. Įvyko 5 renginių virtualios transliacijos 

KVMT facebook paskyroje ir LRT plius 

eteryje. pridėti pavasarį

Dėl vykstančios teatro pastato 

rekonstrukcijos spektakliai vyksta 

nuomojamose salėse, todėl dėl pandemijos 

perkeliant spektaklius į naujas pozicijas, 

reikėjo prisitaikyti prie nuomojamų salių 

užimtumo, taip sumažinant galimybę atitikti 

numatytus rodiklius

60% Įstaigos organizuotų pasirodymų stacionare skaičius 

(vnt.)

Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse 

Lietuvoje skaičius (vnt.)

Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse 

užsienyje skaičius (vnt.)

Kitų įstaigų organizuotuose renginiuose pasirodymų 

skaičius (vnt.)

Kūrinių skaičius repertuare (vnt.)

Dėl vykstančios teatro pastato 

rekonstrukcijos spektakliai vyksta 

nuomojamose salėse, todėl dėl pandemijos 

perkeliant spektaklius į naujas pozicijas, 

reikėjo prisitaikyti prie nuomojamų salių 

užimtumo, taip sumažinant galimybę atitikti 

numatytus rodiklius

II. Kūrybinė veikla:

1. Parengti ir atlikti J. Offenbacho operetės "Orfėjas pragare" 

pastatymą. Įvykdyta.  Premjera įvyko 2020.09.18 Klaipėdos ŽVejų 

rūmuose.                                                                                                                              

2. Parengti ir atlikti R. Wagner operos "Skrajojantis olandas"  

pastatymą.  Įvykdyta.  Premjera įvyko 2020.08.01 Klaipėdos elinge.                                                                                                                    

3. Parengti ir atlikti šokio spektaklio "Faustas" pastatymą. Įvykdyta. 

Dėl šalyje paskelbto karantino negalint parodyti spektaklio 

Klaipėdos Žvejų rūmuose, buvo parengta televizinė premjera, kuri 

įvyko 2020.12.25 LRT Plius eteryje.

4. Žiūrovams pristatyti festivalio "Muzikinis rugpjūtis pajūryje 

renginiusi. Įvykdyta.  Festivalio renginiai vyko 2020.08.01-23 

Kaipėdoje ir Vakarų Lietuvos miestuose.                                                                                                  

4. Surengti Jaunųjų atlikėjų rezidenciją "Renkuosi Klaipedą". 

Įvykdyta. 2020 m . lapkričio - gruodžio mėn. surengtas konkursas 

rezidencijos dalyviams atrinkti, nuotoliniai užsiėmimai su 

pedagogais ir paskaitos. Rezidencijos baigiamasis koncertas bus 

surengtas 2021 m. pavasarį, skiriant jį programai "Klaipėda - 

Europos jaunimo sostinė"

Viešai atliktų pasirodymų 

skaičius (vnt.)

80

Nacionalinių kūrinių dalis 

repertuare (proc.)

45

Įstaigos gautų nominacijų, 

apdovanojimų ar premijų 

skaičius (vnt.)

0

38.70967742 86%

#DIV/0!18

48

Nacionalinių kūrinių skaičius repertuare (vnt.)

Kurinių, skirtų vaikams, skaičius repertuare (vnt.)

Jaunųjų menininkų rezidencijų dalyvių skaičius (žm.)

Įstaigos gautų nominacijų skaičius (vnt.) 1. E. Balsio šokio spektaklis "Eglė žalčių 

karalienė" buvo apdovanotas Padėkos 

kauke kaip geriausias metų spektaklis.    2. 

Julija Stankevičiūtė apdovanota Metų 

šokėjos nominacijoje už Eglės vaidmenį 

balete "Eglė žalčių karalienė".                     3. 

Martynas Rimeikis apdovanotas Metų 

choreografo nominacijoje už E. Balsio šokio 

spektaklį "Eglė žalčių karalienė"



3

798

150

10

5500

6

3

35

22

4

0

9

Vyko repertuare numatyti edukaciniai 

renginiai.

Vyko edukaciniai susitikimai su spektaklių 

statytojais, atviros pamokos ir repeticijos.

Buvo sukurti virtualūs edukaciniai renginiai: 

pokalbių ciklas "Reikia pakalbėti" ir "Teatro 

ABC", virtualiai transliacijai parengtas 

edukacinis orkestro koncertas "LOL".

108%

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir 

mokiniams, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams, 

skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, 

turintiems negalią, skaičius (vnt.)

Edukacinių užsiėmimų dalyvių 

skaičius (žm.)

6000

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems 

asmenims skaičius (vnt.)

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1. Buvo vykdomos edukacinės programos, skirtos ikimokyklinio 

amžiaus vaikams, moksleiviams, senjorams. Publikai buvo parodyta 

adaptuota W. A. MOzarto opera "Don Žuanas". E Balsio šokio 

spektaklis "Eglė žalčių karalienė" nebuvo parodytas dėl 

epidemiologinės situacijos ribojimų. Papildomai jauniesiems 

žiūrovams buvo parodytos S. Dikčienės operėlės "Kabakšt 

kabaldakšt". Dalinai įvykdyta.                                                           2. 

Buvo vykdomomos naujos edukacinės programos, skiriamos 

ikimokyklinio amžiaus vaikams, moksleiviams, jaunimui ir 

jauniesiems menininkams. Vietoje numatytų operos edukacinės 

programos "Rinkis operą", jaunimui skirtos edukacinės programos 

"Pirmieji žingsniai operoje su Lietuvos profesionalais", dėl 

epidemiologinės situacijos buvo pakeistos į virtualias ir 

nekontaktines edukacines programas: virtuali programa "Teatro 

ABC", "Reikia pakalbėti", edukacinė orkestro programa "LOL".                                

Dalinai įvykdyta dėl pasikeitusios epidemiologinės situacijos.                                                                                                             

3. Nauja paslauga - ekskursijos po teatro užkulisius - nebuvo įdiegta 

dėl epidemiologinės situacijos. 

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

II. Kūrybinė veikla:

1. Parengti ir atlikti J. Offenbacho operetės "Orfėjas pragare" 

pastatymą. Įvykdyta.  Premjera įvyko 2020.09.18 Klaipėdos ŽVejų 

rūmuose.                                                                                                                              

2. Parengti ir atlikti R. Wagner operos "Skrajojantis olandas"  

pastatymą.  Įvykdyta.  Premjera įvyko 2020.08.01 Klaipėdos elinge.                                                                                                                    

3. Parengti ir atlikti šokio spektaklio "Faustas" pastatymą. Įvykdyta. 

Dėl šalyje paskelbto karantino negalint parodyti spektaklio 

Klaipėdos Žvejų rūmuose, buvo parengta televizinė premjera, kuri 

įvyko 2020.12.25 LRT Plius eteryje.

4. Žiūrovams pristatyti festivalio "Muzikinis rugpjūtis pajūryje 

renginiusi. Įvykdyta.  Festivalio renginiai vyko 2020.08.01-23 

Kaipėdoje ir Vakarų Lietuvos miestuose.                                                                                                  

4. Surengti Jaunųjų atlikėjų rezidenciją "Renkuosi Klaipedą". 

Įvykdyta. 2020 m . lapkričio - gruodžio mėn. surengtas konkursas 

rezidencijos dalyviams atrinkti, nuotoliniai užsiėmimai su 

pedagogais ir paskaitos. Rezidencijos baigiamasis koncertas bus 

surengtas 2021 m. pavasarį, skiriant jį programai "Klaipėda - 

Europos jaunimo sostinė"

Įstaigos gautų nominacijų, 

apdovanojimų ar premijų 

skaičius (vnt.)

0 #DIV/0!18

Įstaigos gautų apdovanojimų ir premijų skaičius 

(vnt.)

6458 Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir 

mokinių skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų 

skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių  asmenų, 

turinčių negalią, skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų 

asmenų skaičius (vnt.)

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

1. E. Balsio šokio spektaklis "Eglė žalčių 

karalienė" buvo apdovanotas Padėkos 

kauke kaip geriausias metų spektaklis.    2. 

Julija Stankevičiūtė apdovanota Metų 

šokėjos nominacijoje už Eglės vaidmenį 

balete "Eglė žalčių karalienė".                     3. 

Martynas Rimeikis apdovanotas Metų 

choreografo nominacijoje už E. Balsio šokio 

spektaklį "Eglė žalčių karalienė"



2

0

2

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros 

paso paslaugų rinkinį, skaičius 

(vnt.)

2 4 200% 4 Edukacinė orkestro programa "LOL"; šokio 

spektaklis "Spragtukas", spektaklis vaikams 

"Pasaka be pavadinimo" edukacinis 

spektaklis "Don Žuanas"

Asmenims, turintiems negalią, 

pritaikytų paslaugų skaičius 

(vnt.)

1 0 0%

Pristatytų/viešai atliktų naujų 

kūrinių, sukurtų su užsienio 

scenos meno organizacijomis, 

skaičius (vnt.)

neplanuoja

ma

0 #VALUE! 0

1

0

1

0

Bendrų pasirodymų su kitomis 

Lietuvos scenos meno įstaigomis 

skaičius (vnt.)

1 1 100%

11

1

0

3

12 150%

100%

100%

Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų 

rinkinį, skaičius (vnt.)

Užsienio scenos meno organizacijų, su kuriomis 

įstaiga sudarė Jungtinės veiklos (partnerystės) ar 

Bendradarbiavimo sutartį, skaičius (vnt.)

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) įstaiga, 

skaičius (vnt.)

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose 

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

18

II. Tarptautiškumas:

1.Plėtojama veikla asociacijoje "Opera Europa". Įvykdyta. Teatro 

darbuoojai aktyviai dalyvavo nuotoliniu būdu asociacijos 

rengiamuose seminaruose ir konferencijose.

2. Šokio spektaklio "Faustas" pastatymas su tarptautine statytojų 

komanda. Įvykdyta. Spektaklio premjera įgyvendinta 2020.01.21. 

Šalyje paskelbus  karantiną, choreografo R. Bondara (Lenkija) 

parengta premjera buvo parodyta žiūrovams LRT plius eteryje 

2020.12.25.

Tarptautinių projektų, kuriuos 

įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-

o) įgyvendinant įstaiga, skaičius 

(vnt.)

1

Tarptautinių organizacijų, kurių 

narė įvairiomis formomis yra 

įstaiga, skaičius (vnt.)

1

1

1

1. Parengti spektakliai ir koncertinės 

programos, bendradarbiaujant su  

Klaipėdos koncertų sale - "Poema apie 

meilę ir jūrą", "Ramios, malonios vasaros 

naktys"; Lietuvos nacionaliniu dailės 

muziejumi: "Aš-senas jūrininkas", "Vivat 

kava", "Kur vėjams grojant, bangos 

dainuoja"; Kretingos muziejumi - "Kur 

vėjams grojant, bangos dainuoja", "VIvat 

kava";  Palangos kultūros ir jaunimo centru - 

"Vivat kava",  Palangos botanikos parku - 

"Vivat kava", "Aš senas jūrininkas"; Šiaulių 

"Aušros" muziejumi - "Ramios malonios 

vasaros naktys".                                                                                                                                                                                     

2. Bendradarbiaujant su Klaipėdos Vydūno 

ir H. Zudermano gimnazijų moksleiviais 

parengtas R. Dikčienės operėlių "Kabakšt 

kabaldakšt" ir "Muzikantas, velnias ir 

perkūnas" spektaklis.                                                    

3.Parengti spektakliai ir koncertinės 

programos, bendradarbiaujant su VŠĮ 

"Vilties miestas" - F. Šuberto mišios, VŠĮ 

"Plungiškių draugija" - "Smuikininkas ant 

stogo",  Klaipėdos Marijos taikos karalienės 

bažnyčia - simfoninės muzikos koncertas 

"Pasaulis kaip didelė simfonija".                                                            

4. Teatro iniciatyvos įgyvendintos, 

bendradarbiaujant su UAB "Palangos 

vėtra": "VIvat kava" ir "Aš-senas 

jūrininkas", AB "Kruizinų laivų terminalas" - 

"Skrajojantis olandas".             5. Dėl 

epidemiologinės situacijos 3 renginiai buvo 

atšaukti užsakovų: Šiaulių raj. ir Klaipėdos 

m. savivaldybės, Marijampolės kultūros 

centro.                                                                                           

Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)

I. Paslaugos:

1. Ekskursijos po užkulisiuis visoms žiūrovų amžiaus grupėms nebuvo 

įvykdytos dėl pandemijos apribojimų.

2. Buvo pradėta kurti festivalio "Muzikinis rugpjūtis pajūryje" 

lojalumo programa (atskiras FB polapis "Muzikinio rugpjūčio 

dienoraščiai"). Dalinai įvykdyta, galiojant žiūrovų skaičiaus 

ribojimams renginiuose.                                                                                                                                                 

3. Buvo vykdomas publikos plėtros projektas festivalio "Muzikinis 

rugpjūtis pajūryje" metu. Įvykdyta. 

2 100%

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. LNOBT operos ir baleto artistų pasirodymas KVMT spektakliuose 

"Eglė žalčių karalienė", "Kelionė į TIlžę" ir "Don Žuanas". įvykdyta.

2. "Kabakšt kabaldakšt", "Muzikantas, velnias ir perkūnas" - su 

Klaipėdos m. švietimo įstaigomis, Koncertai  - su Klaipėdos koncertų 

sale, regiono kultūros centrais, muziejais, NVO, verslo 

organizacijomis, edukaciniai spektakliai ir programos - su Klaipėdos 

m. ir regiono kultūros centrais, švietimo įstaigomis, NVO, 

bendruomenėmis.

Bendradarbiaujant su kultūros, 

švietimo ir mokslo įstaigomis, 

bendruomenėmis, 

nevyriausybinėmis ar verslo 

organizacijomis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)

Įstaigos narystės tarptautinėse organizacijose 

skaičius (vnt.)

Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse 

veiklose dalyvavo įstaigos darbuotojai, skaičius (vnt.)

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
Sukurtų naujų paslaugų ir/ar 

produktų skaičius (vnt.)

2 Buvo sukurtos 2 naujos nuotolinės 

edukacinės pamokos: šokio spektaklis 

"Faustas" ir  ,,Vaizdo projekcijos 

spektaklyje. Ką gali ir ko negali šviesos 

spindulys?“

Sukurtų naujų e. paslaugų ir/ar e. produktų skaičius 

(vnt.)

Sukurtų naujų fizinių paslaugų ir/ar produktų 

skaičius (vnt.)

Kūrinių ar jų fragmentų įrašų, prieinamų 

elektroninėje erdvėje, skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis 

organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)



3

12 150%18 1. Parengti spektakliai ir koncertinės 

programos, bendradarbiaujant su  

Klaipėdos koncertų sale - "Poema apie 

meilę ir jūrą", "Ramios, malonios vasaros 

naktys"; Lietuvos nacionaliniu dailės 

muziejumi: "Aš-senas jūrininkas", "Vivat 

kava", "Kur vėjams grojant, bangos 

dainuoja"; Kretingos muziejumi - "Kur 

vėjams grojant, bangos dainuoja", "VIvat 

kava";  Palangos kultūros ir jaunimo centru - 

"Vivat kava",  Palangos botanikos parku - 

"Vivat kava", "Aš senas jūrininkas"; Šiaulių 

"Aušros" muziejumi - "Ramios malonios 

vasaros naktys".                                                                                                                                                                                     

2. Bendradarbiaujant su Klaipėdos Vydūno 

ir H. Zudermano gimnazijų moksleiviais 

parengtas R. Dikčienės operėlių "Kabakšt 

kabaldakšt" ir "Muzikantas, velnias ir 

perkūnas" spektaklis.                                                    

3.Parengti spektakliai ir koncertinės 

programos, bendradarbiaujant su VŠĮ 

"Vilties miestas" - F. Šuberto mišios, VŠĮ 

"Plungiškių draugija" - "Smuikininkas ant 

stogo",  Klaipėdos Marijos taikos karalienės 

bažnyčia - simfoninės muzikos koncertas 

"Pasaulis kaip didelė simfonija".                                                            

4. Teatro iniciatyvos įgyvendintos, 

bendradarbiaujant su UAB "Palangos 

vėtra": "VIvat kava" ir "Aš-senas 

jūrininkas", AB "Kruizinų laivų terminalas" - 

"Skrajojantis olandas".             5. Dėl 

epidemiologinės situacijos 3 renginiai buvo 

atšaukti užsakovų: Šiaulių raj. ir Klaipėdos 

m. savivaldybės, Marijampolės kultūros 

centro.                                                                                           

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. LNOBT operos ir baleto artistų pasirodymas KVMT spektakliuose 

"Eglė žalčių karalienė", "Kelionė į TIlžę" ir "Don Žuanas". įvykdyta.

2. "Kabakšt kabaldakšt", "Muzikantas, velnias ir perkūnas" - su 

Klaipėdos m. švietimo įstaigomis, Koncertai  - su Klaipėdos koncertų 

sale, regiono kultūros centrais, muziejais, NVO, verslo 

organizacijomis, edukaciniai spektakliai ir programos - su Klaipėdos 

m. ir regiono kultūros centrais, švietimo įstaigomis, NVO, 

bendruomenėmis.

Bendradarbiaujant su kultūros, 

švietimo ir mokslo įstaigomis, 

bendruomenėmis, 

nevyriausybinėmis ar verslo 

organizacijomis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su verslo organizacijomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)



Lankytojų pasitenkinimo 

teikiamomis paslaugomis 

indeksas (proc.)

83 83 100% 0

Lankytojų rekomendavimo 

apsilankyti įstaigoje indeksas 

(proc.)

90 90 100% 16400

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Teatras buvo sudaręs 15 sutarčių dėl laikino  ir pastovaus 

savanorių dalyvavimo teatro renginiuose ir kūrybiniuose projektuose 

, 100 savanorių dirbo 20 teatro sezono ir festivalio "Muzikinis 

rugpjūtis pajūryje" renginių. 

Įstaigoje ir/ar jo renginiuose 

bent kartą dirbusių savanorių 

skaičius (vnt.)

100 115 115% prasidėjus karantinui buvo apribotas 

papildomų žmonių įtraukimas į žiūrovų 

aptarnavimo padalinį

238.8

12

Darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam vadovaujančiam 

darbuotojui (vnt.)

15 13.925 93% 16

48.95

5.25

188.85

38

17.06867672

11704466.01

4351803

3388000

94.97487437

I. Gautos lėšos: 

1. Įstaigos uždirbtos metinės pajamos 111162,79 eur. Dalinai 

vykdyta dėl pasikeitusios epidemiologinės situacijos.                                                                                               

2. Rėmėjų lėšos 20.808,00 eur. Dalinai įvykdyta dėl pasikeitusios 

epidemiologinės situacijos.                                                                                                                                                                                  

3. Projektų finansavimas Savivaldybės lėšomis 37.000,00 eur. 

Įvydyta dalinai. Gauta 7.000 eur parama šokio spektakliui "Faustas" 

ir 30.000 eur parama festivaliui "Muzikinis rugpjūtis pajūryje". 

Dalinai įvykdyta.                                                                                        4. 

Projektų finansavimas iš Nacionalinės programos 175.000,00 eur. 

Įvykdyta. Nacionalinės programos lėšos buvo skirtos R. Wagnerio 

operos "Skrajojantis olandas", J. Offenbach operetės "Orfėjas 

pragare" ir šokio spektaklio "Faustas" pastatymams.                                                      

5. Papildomas finansavimas iš Kultūros ministerijos teisės aktuose 

numatyta tvarka įstaigos išlaidų kompensavimui 285.803,00 eur, iš 

pasiskolintų lėšų: sandėlio stogo ir fasado remontui 88.000,00 eur., 

muzikos instrumentų įsigijimui 185.000,00 eur., dėl koronaviruso 

infekcijos negautų pajamų įmokos 230.000,00 eur. Įvykdyta                                                                                                                              

6. Lėšos investiciniam projektui iš valstybės biudžeto 4.025.000,00 

eur ir ES fondo  3.121.564,22 eur., teatro sandėlio remontui 

27.200,00 eur. Įvykdyta                                                                                    

7. Valstybės biudžeto lėšos 3.388.000,00 eur. Įvykdyt a                                                                                                                       

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Suorganizuoti 5 darbuotojų vidinius mokymus. Suorganizuota  10 

vidinių darbuotojų mokymų. Įvykdyta

2. Darbuotojų tobulinusių kvalifikaciją vidiniuose ir išoriniuose 

mokymuose/seminaruose ne mažiau 15 proc. Darbuotojų 

tobulinusių kvalifikaciją vidiniuose ir išoriniuose 

mokymuose/seminaruose dalis sudaro 16 proc. Įvykdyta

0.259200424

15.91289782 106%

Metinis įstaigos biudžetas buvo 

įgyvendintas dalinai, nes:                         1. 

Dėl susiklosčiusios                                           

epidemiologinės situacijos buvo atšaukti 9 

renginiai, iš jų nesurinktos pajamos;        2. 

Palengvinus saugumo dėl karantino sąlygas 

85 proc. renginių su ribotu žiūrovų 

skaičiumi, to paiekoje teatro salių 

užimtumas ir galimi pardavimai sumažėjo 

58 proc.

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)

Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose 

tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)

Žmogiškieji ištekliai
Užimtų pareigybių dalis (proc.)

Bendrosios veiklos srities 

darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam specialiosios veiklos 

srities darbuotojui (vnt.)

I. Personalo valdymas:

1. Sukurti darbuotojų materialinę ir nematerialinę motyvavimo 

sistemą; Sukurta darbuotojų materialinę ir nematerialinė 

motyvavimo sistema. Įvykdyta

2. Parengti personalo valdymo strategiją. Parengta teatro personalo 

valdymo strategija. Įvykdyta

Įstaigos uždirbtos metinės 

pajamos (eurai)

Finansai

90 106%

130%0.2

Kvalifikaciją tobulinusių 

darbuotojų dalis (proc.)

15

IV. Rinkodara:

1. 2019 m. teatras atliko "Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 

publikos tyrimą 2019 m.", todėl 2020 m. tyrimo atlikti neplanavome.                                                                                                                                                   

2.  Pagal nustatytą tyrimo metodiką minimos reikšmės apskaičiuoti 

nėra galimybės.

Patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių 

skaičius (vnt.)

560000 111162.79

Gauti valstybės biudžeto asignavimai įstaigos 

išlaidoms (eurai)

20%

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui 

(eurai)

Metinis įstaigos biudžetas (eurai)

Gautos valstybės biudžeto lėšos (eurai)

Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.)

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje 

(kultūros ir meno darbuotojai) skaičius (vnt.)

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos 

srityje skaičius (vnt.)

BENDROSIOS FUNKCIJOS



963803

107647.79

I. Gautos lėšos: 

1. Įstaigos uždirbtos metinės pajamos 111162,79 eur. Dalinai 

vykdyta dėl pasikeitusios epidemiologinės situacijos.                                                                                               

2. Rėmėjų lėšos 20.808,00 eur. Dalinai įvykdyta dėl pasikeitusios 

epidemiologinės situacijos.                                                                                                                                                                                  

3. Projektų finansavimas Savivaldybės lėšomis 37.000,00 eur. 

Įvydyta dalinai. Gauta 7.000 eur parama šokio spektakliui "Faustas" 

ir 30.000 eur parama festivaliui "Muzikinis rugpjūtis pajūryje". 

Dalinai įvykdyta.                                                                                        4. 

Projektų finansavimas iš Nacionalinės programos 175.000,00 eur. 

Įvykdyta. Nacionalinės programos lėšos buvo skirtos R. Wagnerio 

operos "Skrajojantis olandas", J. Offenbach operetės "Orfėjas 

pragare" ir šokio spektaklio "Faustas" pastatymams.                                                      

5. Papildomas finansavimas iš Kultūros ministerijos teisės aktuose 

numatyta tvarka įstaigos išlaidų kompensavimui 285.803,00 eur, iš 

pasiskolintų lėšų: sandėlio stogo ir fasado remontui 88.000,00 eur., 

muzikos instrumentų įsigijimui 185.000,00 eur., dėl koronaviruso 

infekcijos negautų pajamų įmokos 230.000,00 eur. Įvykdyta                                                                                                                              

6. Lėšos investiciniam projektui iš valstybės biudžeto 4.025.000,00 

eur ir ES fondo  3.121.564,22 eur., teatro sandėlio remontui 

27.200,00 eur. Įvykdyta                                                                                    

7. Valstybės biudžeto lėšos 3.388.000,00 eur. Įvykdyt a                                                                                                                       

Metinis įstaigos biudžetas buvo 

įgyvendintas dalinai, nes:                         1. 

Dėl susiklosčiusios                                           

epidemiologinės situacijos buvo atšaukti 9 

renginiai, iš jų nesurinktos pajamos;        2. 

Palengvinus saugumo dėl karantino sąlygas 

85 proc. renginių su ribotu žiūrovų 

skaičiumi, to paiekoje teatro salių 

užimtumas ir galimi pardavimai sumažėjo 

58 proc.

Įstaigos uždirbtos metinės 

pajamos (eurai)

560000 111162.79 20%

Iš Kultūros ministerijos metų eigoje gauti 

asignavimai įstaigos išlaidų kompensavimui ir 

programų vykdymui (eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už suteiktas 

paslaugas (eurai)



955

2560

9928

37000

18693

2115

7173764.22

4052200

3121564.22

13

6

Nacionalinės programos lėšos paskirtos 

projektams: R. Wagnerio opera 

"Skrajojantis olandas", J. Offenbach 

operetė "Orfėjas pragare", šokio spektaklis 

"Faustas". Klaipėdos m. savivaldybės 

projektinio finansavimo lėšos paskirtos 

Tarptautiniam festivaliui "Muzikinis 

rugpjūtis pajūryje" ir šokio spektakliui 

"Faustas" 

8560803.43

576486

2919966

558190

2361776

Kreditinis įsiskolinimas (eurai) neplanuoja

ma

0II. Išlaidos    Efektyviau valdyti teatros finansus, yra gautų sąskaitų 

už gruodžio mėn., bus apmokėtos per 2021 m. sausio mėn.

I. Gautos lėšos: 

1. Įstaigos uždirbtos metinės pajamos 111162,79 eur. Dalinai 

vykdyta dėl pasikeitusios epidemiologinės situacijos.                                                                                               

2. Rėmėjų lėšos 20.808,00 eur. Dalinai įvykdyta dėl pasikeitusios 

epidemiologinės situacijos.                                                                                                                                                                                  

3. Projektų finansavimas Savivaldybės lėšomis 37.000,00 eur. 

Įvydyta dalinai. Gauta 7.000 eur parama šokio spektakliui "Faustas" 

ir 30.000 eur parama festivaliui "Muzikinis rugpjūtis pajūryje". 

Dalinai įvykdyta.                                                                                        4. 

Projektų finansavimas iš Nacionalinės programos 175.000,00 eur. 

Įvykdyta. Nacionalinės programos lėšos buvo skirtos R. Wagnerio 

operos "Skrajojantis olandas", J. Offenbach operetės "Orfėjas 

pragare" ir šokio spektaklio "Faustas" pastatymams.                                                      

5. Papildomas finansavimas iš Kultūros ministerijos teisės aktuose 

numatyta tvarka įstaigos išlaidų kompensavimui 285.803,00 eur, iš 

pasiskolintų lėšų: sandėlio stogo ir fasado remontui 88.000,00 eur., 

muzikos instrumentų įsigijimui 185.000,00 eur., dėl koronaviruso 

infekcijos negautų pajamų įmokos 230.000,00 eur. Įvykdyta                                                                                                                              

6. Lėšos investiciniam projektui iš valstybės biudžeto 4.025.000,00 

eur ir ES fondo  3.121.564,22 eur., teatro sandėlio remontui 

27.200,00 eur. Įvykdyta                                                                                    

7. Valstybės biudžeto lėšos 3.388.000,00 eur. Įvykdyt a                                                                                                                       

Metinis įstaigos biudžetas buvo 

įgyvendintas dalinai, nes:                         1. 

Dėl susiklosčiusios                                           

epidemiologinės situacijos buvo atšaukti 9 

renginiai, iš jų nesurinktos pajamos;        2. 

Palengvinus saugumo dėl karantino sąlygas 

85 proc. renginių su ribotu žiūrovų 

skaičiumi, to paiekoje teatro salių 

užimtumas ir galimi pardavimai sumažėjo 

58 proc.

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos 

(eurai)

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės 

pajamos (eurai)

Gauta parama paslaugomis ir turtui 

parodyta be metalo laužo pardavimo 

(pinigai pervesti VMI).

46.15384615

560000

5540000

111162.79

7231572.22

Įstaigos projektinio finansavimo 

paieškos rezultatyvumas (proc.)

50

131%

Metinės įstaigos išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos išlaikymo išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities 

darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities 

(kultūros ir meno) darbuotojų darbo užmokesčiui 

(eurai)

Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo 

investicijų projektams įgyvendinti (eurai)

#VALUE!

Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo 

paraiškų skaičius (vnt.)

20%

92%

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už parduotas 

prekes (eurai)

Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje 

(eurai)

Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)

Gauta parama pinigais (eurai)

Gautos valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros ir 

turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(eurai)

Gautos ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos 

lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų 

projektams įgyvendinti (eurai)

Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

Į Metinės įstaigos išlaidos yra įtrauktos 

bendrai viso teatro išlaidos

Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų 

skaičius (vnt.)



18296

96929

8890

4076

4328

Kreditinis įsiskolinimas (eurai) neplanuoja

ma

0II. Išlaidos    Efektyviau valdyti teatros finansus, yra gautų sąskaitų 

už gruodžio mėn., bus apmokėtos per 2021 m. sausio mėn.

Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 

išlaikymo išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo 

remonto išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai 

tobulinti (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų 

komandiruotėms (eurai)

#VALUE! Į Metinės įstaigos išlaidos yra įtrauktos 

bendrai viso teatro išlaidos



79889

4066271

4052200

14071

29676000

16569000

4025000

4025000

115200

115200

Investicijų projektai

Kreditinis įsiskolinimas (eurai) neplanuoja

ma

100

0

Valstybės biudžeto lėšų 

panaudojimas infrastruktūros ir 

turto atnaujinimo investicijų 

projektams įgyvendinti (proc.)

100

II. Išlaidos    Efektyviau valdyti teatros finansus, yra gautų sąskaitų 

už gruodžio mėn., bus apmokėtos per 2021 m. sausio mėn.

Investicijų projekto "Klaipėdos 

valstybinio muzikinio teatro 

pastato, Klaipėdoje, Danės g. 

19, rekonstrukcija ir plėtra" 

įgyvendinimo pažanga 

ataskaitiniais metais (proc.)

Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(eurai)

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(valstybės biudžeto lėšos) (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (ES, 

EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos lėšos) 

(eurai)

II projektas nebuvo numatytas 

patvirtintame 2020 m. veiklos plane. Lėos 

gautos 2020 m. birželio - rugsėjo mėn. 

Investicijų projekto "Klaipėdos valstybinio muzikinio 

teatro sandėlio, esančio Klaipėdoje, Svajonės g. 12, 

stogo ir fasado remontas" bendra vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą 

"Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro sandėlio, 

esančio Klaipėdoje, Svajonės g. 12, stogo ir fasado 

remontas" (eurai)

I. Projektų valdymas:

1. Atlikta dalis senojo pastato rekonstrukcijos darbų, atnaujintas 

fasadas. Įvykdyta.

2. Pastatytos naujojo priestato pastato -2, -1 aukštų konstrukcijos. 

Įvykdyta.

3. Atlikta dalis rekonstruojamo pastato įrengimo darbų. Įvykdyta.

II. Projektų valdymas:

1. Suremontuotas sandėlio stogas, atnaujintas fasadas.

2. Pakeisti garažų vartai, sklypo tvora ir nauji įvažiavimų vartai.

3. Nutiesti nauji lietaus nuotekų inžineriniai tnklai, suremontuotas 

buitinis nuotekų tinklas .

Investicijų projekto "Klaipėdos 

valstybinio muzikinio teatro 

pastato, Klaipėdoje, Danės g. 

19, rekonstrukcija ir plėtra" 

įgyvendinimo pažanga (proc.)

55.83299636

100100

100100Investicijų projekto "Klaipėdos 

valstybinio muzikino teatro 

sandėlio, esančio Klaipėdoje, 

Svajonės g. 12, stogo ir fasado 

remontas"  įgyvendinimo 

pažanga (proc.)

#VALUE!

100%

Investicijų projekto "Klaipėdos valstybinio muzikinio 

teatro pastato, Klaipėdoje, Danės g. 19, 

rekonstrukcija ir plėtra" bendra vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą 

"Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato, 

Klaipėdoje, Danės g. 19, rekonstrukcija ir plėtra" 

(eurai)

Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų 

projektui "Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 

pastato, Klaipėdoje, Danės g. 19, rekonstrukcija ir 

plėtra" įgyvendinti (eurai)

Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą "Klaipėdos valstybinio muzikinoo teatro 

pastato, Klaipėdoje, Danės g. 19, rekonstrukcija ir 

plėtra" (eurai)

Į Metinės įstaigos išlaidos yra įtrauktos 

bendrai viso teatro išlaidos

55.83

100%

100%

100%



115200

115200

Įstaigos valdomo nekilnojamojo 

turto 1 kv. m išlaikymo kaina 

(eurai)

10 4.860489396 49% 1849.8

0

1773.66

76.14

3

1435.47

1435.47

0

478.96

478.96

Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai 

statiniai (ob. sk.)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. 

m)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto 

pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas (kv. 

m)

Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų 

projektui "Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 

sandėlio, esančio Klaipėdoje, Svajonės g. 12, stogo ir 

fasado remontas" įgyvendinti (eurai)

100%

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto, 

naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo 

turto plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo 

turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti 

plotas (kv. m)

Vykdant investicinį projektą "KVMT pastato 

Klaipėdoje, Danės g. 19, rekonstravimas ir 

plėtra", visa teatro veikla vykdoma 

nuomojamose patalpose

Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo 

turto bendras plotas (kv. m)

#VALUE! Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo 

įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo 

turto plotas (kv. m)

Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise 

valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

II. Projektų valdymas:

1. Suremontuotas sandėlio stogas, atnaujintas fasadas.

2. Pakeisti garažų vartai, sklypo tvora ir nauji įvažiavimų vartai.

3. Nutiesti nauji lietaus nuotekų inžineriniai tnklai, suremontuotas 

buitinis nuotekų tinklas .

I. Nekilnojamo turto valdymas                                                                        

1.Kuo efektyviau užtikrinti reikiamų patalpų poreikį kokybiškai teatro 

veiklai teatro pastato rekonstrukcijos metu.  Dalis patalpų valdoma 

patikėjimo teise, dalis patalpų nuomojama kuo palankiausiomis 

sąlygomis. Įvykdyta                                                           2. Vykstant 

KVMT pastato rekonstrukcijai įstaiga negali pateikti informacijos 

apie naudojamą nekilnojamąjį turtą.   

Pagrindinėms įstaigos 

funkcijoms vykdyti naudojamo 

nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.)

50.8584757

100100Investicijų projekto "Klaipėdos 

valstybinio muzikinio teatro 

sandėlio, esančio Klaipėdoje, 

Svajonės g. 12, stogo ir fasado 

remontas" įgyvendinimo 

pažanga ataskaitiniais metais 

(proc.) Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą "Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 

sandėlio, esančio Klaipėdoje, Svajonės g. 12, stogo ir 

fasado remontas" (eurai)

Turtas

neplanuoja

ma



0

0

0

0

0

Įstaigos valdomo nekilnojamojo 

turto kabinetinis plotas 

tenkantis vienam įstaigos 

administracijos darbuotojui (kv. 

m)

neplanuoja

ma

0 #VALUE! 0 Vykdant investicinį projektą "KVMT pastato 

Klaipėdoje, Danės g. 19, rekonstravimas ir 

plėtra", visa teatro veikla vykdoma 

nuomojamose patalpose

3

2

0

1

0

Teatro vadovė
(Pasirašančio asmens pareigos) (parašas)

#VALUE!

Vykdant investicinį projektą "KVMT pastato 

Klaipėdoje, Danės g. 19, rekonstravimas ir 

plėtra", visa teatro veikla vykdoma 

nuomojamose patalpose

#VALUE!

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Tvarkingai eksploatuoti turimas transporto priemones, laiku 

periodiškai atlikti automobilių techninį aptarnavimą. Visos valdomos 

transporto priemonės techniškai tvarkingos, praėjusios techninę 

apžiūrą. Įvykdyta

I. Nekilnojamo turto valdymas                                                                        

1.Kuo efektyviau užtikrinti reikiamų patalpų poreikį kokybiškai teatro 

veiklai teatro pastato rekonstrukcijos metu.  Dalis patalpų valdoma 

patikėjimo teise, dalis patalpų nuomojama kuo palankiausiomis 

sąlygomis. Įvykdyta                                                           2. Vykstant 

KVMT pastato rekonstrukcijai įstaiga negali pateikti informacijos 

apie naudojamą nekilnojamąjį turtą.   

Pagrindinėms įstaigos 

funkcijoms vykdyti naudojamo 

nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.)

Įstaigos išnuomoto 

nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.)

50.8584757

0

2963.333333Įstaigos naudojamos vienos 

transporto priemonės išlaikymo 

kaina (eurai)

neplanuoja

ma

7000

Laima Vilimienė
(Vardas Pavardė)

Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji 

automobiliai (vnt.)

Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį 

gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)

Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties 

transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis 

gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. 

m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo 

su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai 

veiklai, plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo 

su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai 

veiklai, plotas (kv. m)

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis 

plotas (kv. m)

Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai 

bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos panaudos pagrindais perduoto 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo 

turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)

Transporto priemonių išlaikymui lėšos 

sutaupytos, nes dėl karantino buvo mažiau 

naudojamos

42%

neplanuoja

ma


