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Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

pavadinimas 

Veiksmo 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Planuota 

vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 

Įvykdyta 

vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 

Įvykdymo 

procentas 

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų 

reikšmių priežastys (netinkamas planavimas, per 

ilgas derinimas, nepakankami administraciniai 

gebėjimai ir kita) 

1 2 3 4 5 6 7 9 

Programos pavadinimas PROGRAMA „MENO KŪRYBOS PLĖTRA IR SKLAIDA LIETUVOJE IR UŽSIENYJE, AUTORIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ APSAUGA, KŪRYBINIŲ 

INDUSTRIJŲ PLĖTRA“ 

01-02-01 Tikslas.  

Puoselėti ir 

plėtoti 

nacionalinį 

profesionalųjį 

scenos meną 

 Vertinimo kriterijus. 

 Parduotų bilietų skaičius 

(tūkst. vnt.) (atitinka kriterijų 

R-01-02-01-01 Valstybės 

teatrų ir koncertinių įstaigų 

parduotų bilietų skaičius, 

tenkantis 100 tūkst. gyventojų 

(tūkst. vnt.) 

35,4 

 

 

 

47,07 133  Sėkminga vadyba, spektaklių kokybė, repertuaro 

įvairovė. Salės užimtumas padidėjo 16 proc. 

Uždavinio 

kodas  

01-02-01-01 

Uždavinys  

Siekti 

profesionalaus 

scenos meno 

kūrybinių 

programų ir 

projektų 

įvairovės 

 Teatro spektaklių Lietuvoje 

skaičius (atitinka kriterijų P-

01-02-01-01-01 Teatrų ir 

koncertinių įstaigų spektaklių 

ir koncertų Lietuvoje skaičius) 

170 197 116 Keli užsakomieji renginiai papildė planą. Metų 

eigoje pagausėjo mažos apimties renginių 

poreikis. Išaugo edukacinių projektų paklausa. ES 

finansuojamo projekto BAIT 5 pasirodymai buvo 

atlikti 2014m.  Teatras sutiko dalyvauti keliuose 

reprezentacinio pobūdžio renginiuose. 

 

   Teatro spektaklių užsienyje 

skaičius (atitinka kriterijų P-

01-02-01-01-02 Teatrų ir 

koncertinių įstaigų spektaklių 

9 6 67 Dėl ekonominių priežasčių atsisakytos gastrolės į 

Italiją ir Vokietiją.  



ir koncertų užsienyje skaičius) 

Priemonės 

kodas  01-02-

01-01-01 

 Priemonė.  Įgyvendinti valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programas 

  

 

  

  

 

  Organizuoti naujų 

spektaklių 

pastatymus ir viešą 

spektaklių atlikimą   

Pastatymų valstybės teatro 

repertuare skaičius 

56 59 109   

Naujų pastatymų, meno 

programų valstybės teatruose 

skaičius (1 teatre vidutiniškai)  

27 29 107  

  Žiūrovų skaičius (pagal 

sutartis parduotų spektaklių) 

tūkst. Lt. 

5,2 5,2 100  

  Pajamų dalis bendrame teatro 

biudžete procentais 

18 14.3 79.5 Buvo planuojama pagal  2013 m. finansavimą, bet 

gavus papildomą finansavimą darbo užmokesčiui 

pajamų dalis sumažėjo. 

  Naujų spektaklių pastatymo 

išlaidos tūkst. .lt   

340 396.7 117 Spektaklio „Makaronų opera“ pastatymas vyko II 

metų pusėje, todėl sunku buvo tiksliai  

suprognozuoti pastatymo išlaidas. 

  

Vykdyti edukacines 

programas 

Edukacinių programų dalyvių 

skaičius, tūkst.. vnt. 

1,4 1,6 114 

 

Išaugo edukacinių projektų paklausa.  Kartu su 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru 

teatras įgyvendina valstybės projektą „Ugdymo 

karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra 

bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.  

 

„LIETUVOS KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS, KULTŪROS SISTEMOS FINANSAVIMO GERINIMAS BEI KULTŪROS POLITIKOS 

ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS“ 

05-01-02 TIKSLAS. 

Modernizuoti 

kultūros 

įstaigų 

infrastruktūrą   

      05-01-02-01  

UŽDAVINYS. 

Tęsti kultūros 

objektų statybą 

bei esamų 

rekonstravimą, 

aprūpinti 

įstaigas 

šiuolaikines  

technologijas 

atitinkančia 

 

Infrastruktūros plėtros programų 

projektų skaičius (atitinka 

Valstybės ir savivaldybių kultūros 

įstaigų infrastruktūros plėtros 

programų projektų skaičius 

(atitinka P-05-01-02-01-01) 

1 1 100 

 



 

įranga 

  

  

05-01-02-01-02 

  

Priemonė. Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą  

  

   Investicinio projekto 

įvykdymas, proc. nuo bendros 

projekto vertės   

0,006 0,006 

100 

  

        

        

        

        


