KLAIPĖDOS VALSTYBINIO MUZIKINIO TEATRO 2013-ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA
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Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
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Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų
reikšmių priežastys (netinkamas planavimas, per
ilgas derinimas, nepakankami administraciniai
gebėjimai ir kita)
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Programos pavadinimas MENO KŪRYBOS

PLĖTRA IR SKLAIDA LIETUVOJE IR UŽSIENYJE, AUTORIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ APSAUGA,

KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ PLĖTRA
Tikslo kodas
01.002.01

Uždavinio
kodas 01-0201-01

Priemonės
kodas 01-0201-01-01

Tikslas:
Puoselėti ir
plėtoti
nacionalinį
profesionalųjį
scenos meną

Parduotų bilietų skaičius
(tūkst. vnt.) (atitinka R-01002-01-01 Valstybės teatrų ir
koncertinių įstaigų parduotų
bilietų skaičius (tūkst. vnt.)

40

41

102

Viešai atliktų pastatymų
skaičius (atitinka R-01-02-0102 Viešai atliktų teatrų ir
koncertinių įstaigų pastatymų
ir koncertų skaičius)

140

150

107
ES remiamo projekto metu buvo parodyti 6
papildomi spektakliai.
Buvo gauti neplanuoti kvietimai atvykti gastrolių.

UždavinysSiekti
profesionalaus
scenos meno
kūrybinių
programų ir
projektų
įvairovės
Priemonė - Užtikrinti valstybės teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos programų įgyvendinimą

Veiksmo
pavadinimas -

Pastatymų valstybės teatrų
repertuare skaičius (atitinka P-

Vystant veiklą regionuose, susidomėjimo ir porei
pavyko viršyti rezultatą.
Buvo parodyta daugiau spektaklių, padidėjo
paklausa spektaklių, todėl buvo viršytas

21

21

100

Organizuoti naujų
spektaklių
pastatymus ir viešą
spektaklių atlikimą

01-02-01-01-01)
Naujų pastatymų, meno
programų valstybės teatruose
skaičius (1 teatre vidutiniškai)
(atitinka P-01-02-01-01-02)
Pajamų dalis bendrame teatro
biudžete procentais

3

4

Buvo vykdomas ES remiamas projektas, kurio
metu buvo pastatytas ketvirtasis pastatymas V.
Šekspyro „Romeo ir Džiuljeta“
20
13
Padidėjęs biudžetas sumažino pajamų procentą,
65
nors, lyginant su 2012 m., teatras 2013 m. gavo
100 tūkst. Lt pajamų daugiau.
Naujų spektaklių pastatymo
400
267
Taikant Viešųjų pirkimų įstatymą buvo pasiūlytos
išlaidos tūkst. lt
67
mažesnės pirkimo kainos, kai kurios meno
priemonės buvo pagamintos iš atsargų.
Programos pavadinimas „LIETUVOS KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS, KULTŪROS SISTEMOS FINANSAVIMO GERINIMAS BEI KULTŪROS
POLITIKOS ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS“
Tikslo kodas
Tikslas:
Vertinimo kriterijus:
1
1
05-01-02
Modernizuoti
Užbaigtų investicinių projektų
kultūros
skaičius (atitinka R-05-01-02įstaigų
01)
infrastruktūrą
Uždavinio
UždavinysVertinimo kriterijus 1
1
kodas 05-01Tęsti kultūros
Infrastruktūros plėtros
02-01
objektų statybą
programų projektų skaičius
bei esamų
(atitinka Valstybės ir
rekonstravimą,
savivaldybių kultūros įstaigų
aprūpinti
infrastruktūros plėtros
įstaigas
programų projektų skaičius
šiuolaikines
(atitinka P-05-01-02-01-01)
technologijas
atitinkančia
įranga
Priemonės
Priemonė - Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą
kodas 05-0102-01-02
Vertinimo kriterijus 0,6
0
-100
Minėtas projektas buvo sustabdytas, lėšos
Investicinio projekto
nepanaudotos. Gautas finansavimas kitam
įvykdymas, proc. nuo bendros
projektui – Muzikos instrumentų ir technikos
projekto vertės
įsigijimas*.
133

* Lėšos skirtos projektui „Muzikos instrumentų ir technikos įsigijimas“. Viso 300 tūkst. Lt. Projektas įgyvendintas, turto įsigyta už 307 tūkst. Lt. Teatras panaudojo 7
tūkst. Lt iš savo pajamų lėšų.
Vadovas

Inga Gelžinytė, 8 616 42173, el.p. inga@klaipedosmuzikinis.lt
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