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(asignavimų valdytojo kodas 90.900.1595)
2013-2015 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI
Misija
Lietuvos muzikos ir teatro akademija yra muzikos, teatro, kino ir šokio meno universitetas, kurio misija – užtikrinti tvarią meno, mokslo ir
meno tyrimų plėtrą, dalyvauti formuojant šalies meninio švietimo ir kultūros politiką, puoselėti dvasinę visuomenės darną ir nacionalinį
tapatumą, ugdyti talentingiausią menui jaunimą – kūrybišką, iniciatyvų, verslų, atvirą Lietuvai ir pasauliui.
Vizija
Akademija – modernus ir atviras muzikos, teatro, šokio ir kino menininkų traukos centras, išsiskiriantis pripažintų Lietuvos ir pasaulio
meno profesionalų santalka kūrybai ir mokslui.
VEIKLOS PRIORITETAI
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ilgalaikės strateginės veiklos kryptys:
- puoselėti darniosios plėtros paradigmą, ugdant tarptautinius standartus atitinkančios kompetencijos, kūrybiškus, pilietiškus ir verslius
meno profesionalus su plačia kultūrine orientacija;
- sukurti modernų profesionalaus meno studijų ir mokslo tyrimų klasterį, kuris suteiktų galimybę kurti veiksmingą sąveiką tarp
Lietuvos, Europos ir pasaulio meno, mokslo, studijų ir kultūrinio gyvenimo erdvių;
- įgyvendinti pažangias valdymo bei savivaldos formas, siekiant kryptingai subalansuoto proveržio Akademijos veikloje.

Ilgalaikėms strateginėms veiklos kryptims įgyvendinti 2013 m. numatomi šie veiklos prioritetai ir asignavimai:

-

Prioriteto pavadinimas
atnaujinti studijų programas, siekiant turinio kokybės ir konkurencingumo
atnaujinti ir praturtinti materialiuosius išteklius studijoms
optimizuoti LMTA valdymą pagal šiuolaikinius vadybos reikalavimus
identifikuoti LMTA vidinį žmogiškųjų išteklių potencialą ir racionaliai jį išnaudoti

Asignavimai tūkst. litų
40
8 724,2
260
70

ES SF lėšos

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
 Didinti meno studijų patrauklumą, vykdant studijų, orientuotų į studentą, pertvarką, atnaujinant ir racionaliai panaudojant
žmogiškųjų išteklių potencialą.
 Didinti turto panaudojimo efektyvumą, siekiant studijų, mokslo ir meno veiklos kokybės.
 Optimizuoti administracinių ir akademinių padalinių valdymą.
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
1. Rengti šalies reikmes atitinkančius aukščiausios kvalifikacijos meno ir menotyros
specialistus, lygiuojantis į Europos aukštojo mokslo erdvės kriterijus
01.02 Studentų rėmimas
Asignavimai, iš viso 470 tūkst. Lt

01.10 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Asignavimai, iš viso 15 977 tūkst. Lt

Programų finansavimas 2013 m. (tūkst.Lt)
470; 3%

01.02 programa
01.10 programa

15977; 97%

1 lentelė. 2013-2015 metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos

Eil.
Nr.

Programos
pavadinimas

Studentų
rėmimas
Aukščiausios
kvalifikacijos
2.
specialistų
rengimas
Iš viso asignavimų
programoms
1.

Patvirtinti 2012-ųjų metų asignavimai
Iš jų:
išlaidoms
turtui
įsigyti
iš viso
Iš jų
darbo
iš viso
užmokesčiui
427

427

15558

15558

15985

15985

2013-ųjų metų asignavimai
Iš jų:
išlaidoms
iš viso
iš viso

470

470

10229

15977

15977

10229

16447

16447

Iš jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

Numatomi 2014-ųjų metų asignavimai
Iš jų:
išlaidoms
turtui
įsigyti
iš viso
Iš jų
darbo
iš viso
užmokesčiui
470

470

9900

15977

15977

9900

16447

16447

(tūkst. litų)
Numatomi 2015-ųjų metų asignavimai
Iš jų:
išlaidoms
turtui
įsigyti
iš viso
Iš jų
darbo
iš viso
užmokesčiui
470

470

9900

15977

15977

9900

9900

16447

16447

9900

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
2012 m. duomenimis Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vidutinis užimtų etatų skaičius buvo 446,9 etato.
Personalo grupė
Akademinis personalas
Mokymo pagalbinis personalas
Administracijos personalas
Ūkio personalas
Iš viso:

2012 m. užimtų
etatų vidurkis
233,9
127,7
48,7
36,6
446,9

Tobulinant įstaigos valdymą, Vadovaujantis LMTA Tarybos 2011-11-29 sprendimu, (protokolas Nr. 5-TA) bei Senato 2011 m. lapkričio
23 d. pritarimu (protokolas Nr. 8 – SE), 2012 m. I pusmetį buvo vykdomi struktūriniai pertvarkymai Infrastruktūros tarnyboje, atsisakant dalies
ūkio - aptarnaujančio personalo - vietoje 33 valytojų pareigybių nupirktos valymo paslaugos. Infrastuktūros tarnybos pertvarkymai bus vykdomi
toliau, perkant pastatų administravimo ir apsaugos paslaugas.
Struktūriniai pokyčiai vyksta ir studijų administravimo bei mokslo ir meno sektoriuose - reorganizavus veikusius padalinius įkurtas
Akademinių reikalų centras bei mokslo ir meno centrai. Įvykdyti struktūriniai pertvarkymai leis optimizuoti LMTA valdymą pagal šiuolaikinius
vadybos reikalavimus.
4 lentelė. 2013 metų pareigybių skaičius pagal institucijas / įstaigas ir pareigybių grupes

Eil.
Nr.

1.

Institucijos / įstaigos pavadinimas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Kiti biudžeto lėšas gaunantys
subjektai*
Iš viso pareigybių
Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui

institucijos / įstaigos
vadovai ir pavaduotojai
iš jų valstybės
iš viso
tarnautojai
2,9

2,9
292,9

Pareigybių skaičius
kitų padalinių vadovai ir
specialistai / pareigūnai, neturintys
pavaduotojai
pavaldžių asmenų, ir kiti
iš jų valstybės
iš jų valstybės
iš viso
iš viso
tarnautojai
tarnautojai
27,25
349,5

27,25
893,4

349,5
8713,7

iš viso

iš jų
valstybės
tarnautojai

Išlaidos darbo
užmokesčiui,
tūkst. litų

379,65

379,65
9.900

9.900

II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
VEIKLOS KONTEKSTAS
Lietuvos muzikos ir teatro akademija vykdo ir plėtoja savo veiklą nuolat kintančios aplinkos sąlygomis, reaguodama į politinių,
ekonominių, socialinių, kultūrinių, technologinių ir kitų veiksnių pokyčius. Akademija reaguoja į procesus, vykstančius valstybėje ir aktyviai
dalyvauja vieningos Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo procesuose, atnaujindama ir pertvarkydama studijas, vykdydama mokslinę,
edukacinę ir meninę veiklą. Akademijai tenka svarbus vaidmuo įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos apibrėžtą nuostatą dėl visų
piliečių – gyvenančių tiek šalies centruose, tiek ir periferijoje – lygių teisių ir galimybių, tarp jų ir į kultūrą, meną bei švietimą. Tai skatina kurti
visą Lietuvą apimančią profesionalaus meno sklaidos paslaugų teikimo sistemą, didinant šalies regionų piliečių galimybes naudotis kultūros ir
meno vertybėmis. LMTA yra pajėgi parengti aukšto lygio profesionalius muzikos, teatro, šokio ir kino menininkus, mokslininkus, kritikus ir
švietėjus, pedagogus, kultūros ir meno renginių organizatorius šalies didmiesčiams ir periferijai. LMTA sukaupti meno ir intelektualiniai
ištekliai tikslingai siejami su išsilavinusios ir kūrybiškos asmenybės, praturtinančios “žinių visuomenę”, ugdymu. Kūrybinio prado prioritetai
LMTA veikloje kuria pridedamąją žinių visuomenės vertę, formuodami perspektyvią, aktyvią, kultūringą „idėjų visuomenę“.
LMTA veiklą organizuoja ir vykdo Rektoratas, pagal Tarybos ir Senato patvirtintą valdymo – organizacinę struktūrą. Svarbiausi
Akademijos struktūriniai padaliniai yra Fakultetai ir Katedros bei kiti studijoms, mokslinei ir meninei veiklai plėtoti būtini padaliniai. Studijų
bei meninę - mokslinę veiklą vykdo 2 fakultetai (Muzikos fakultetas ir Teatro ir kino fakultetas) - 22 katedros ir 14 kitų mokymo pagalbinę
veiklą vykdančių padalinių. LMTA organizacinę ir finansinę-ūkinę veiklą vykdo administracija. Ypač didelės įtakos sėkmingam Akademijos
strateginių tikslų įgyvendinimui turi įstaigos vykdomi Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai:
- „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos infrastruktūros, skirtos studijoms, modernizavimas“;
- „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“;
- „Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams bei meninei praktikai skirtos technologinės ir informacinės
infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas“;
- „Aukštojo mokslo studijų plėtra Lietuvos kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms“;
- „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio
orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas);
- „Periodinių mokslo leidinių leidyba“,
bei „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos jaunųjų muzikos, teatro ir kino profesionalų kūrybinių novacijų sklaida Lietuvos regionuose“, kurį
finansuoja Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vertybės:
 kūrybiškumas;
 profesionalumas ir veržlumas;
 tvarumas ir atvirumas;
 akademinė laisvė;
 atsakomybė ir bendruomeniškumas;
 tapatumas.

Veiklos prioritetai
Atnaujinti studijų programas,
siekiant turinio kokybės ir
konkurencingumo

Atnaujinti ir praturtinti
materialiuosius išteklius studijoms
Optimizuoti LMTA valdymą pagal
šiuolaikinius vadybos reikalavimus

Identifikuoti LMTA vidinį
žmogiškųjų išteklių potencialą ir
racionaliai jį išnaudoti

Veiksniai, problemos, iššūkiai
Stojančiųjų motyvacija
Dėstytojai – žymiausi menininkai
Meninės veiklos ir meno tyrimų santalka
Išplėtotas tarptautinis bendradarbiavimas
Per siauras studijų pasirinkimų spektras
Kartų atsinaujinimo ir karjeros galimybių problema
Studijų, mokslo ir meno rinkos plėtra Lietuvoje ir užsienyje
Stojančiųjų skaičiaus mažėjimas dėl demografinių pokyčių ir nepalankios
vaikų ir jaunimo meninio ugdymo politikos
Menininko karjeros nepatrauklumas dėl šalies kultūros, švietimo ir
socialinės politikos nepalankumo
Konkurencingumo praradimo rizika
Prasta infrastruktūros būklė ir materialinė bazė
Akademijos veiklos ir infrastruktūros modernizavimas
LMTA vykdomi ES SF lėšomis finansuojami infrastruktūriniai projektai
Pagrindinės pajamos – valstybės biudžetinės lėšos
Neefektyvus valdymas ir komunikacija
Finansinių šaltinių diversifikavimas/įvairinimas
Autonomijos praradimas dėl aukštųjų mokyklų optimizavimo procesų
Studijuojantieji ir alumni yra ryškiausi savo srities profesionalai
Dėstytojai – žymiausi menininkai
Kartų atsinaujinimo ir karjeros galimybių problema
Dalyvavimas formuojant šalies kultūros ir švietimo politiką bei įtakos
šalies regionams stiprinimas
Ryšių su alumni ir socialiniais partneriais stiprinimas
„Protų nutekėjimas“

SSGG
Stiprybė
Stiprybė
Stiprybė
Stiprybė
Silpnybė
Silpnybė
Galimybė
Grėsmė
Grėsmė
Grėsmė
Silpnybė
Galimybė
Stiprybė
Silpnybė
Silpnybė
Galimybė
Grėsmė
Stiprybė
Stiprybė
Silpnybė
Galimybė
Galimybė
Grėsmė

Strateginis tikslas RENGTI ŠALIES REIKMES ATITINKANČIUS AUKŠČIAUSIOS KVALIFIKACIJOS MENO IR MENOTYROS
SPECIALISTUS, LYGIUOJANTIS Į EUROPOS AUKŠTOJO MOKSLO ERDVĖS KRITERIJUS (kodas 01)
Tikslas įgyvendina Lietuvos mokslo ir studijų vizijos „Mokslioji Lietuva 2030“ nuostatas, Nacionalinės pažangos programos 1 prioritetą ir
LR Vyriausybės 2012 – 2016 metų programos nuostatas.
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas

2012-ųjų
metų

2013-ųjų
metų

2014-ųjų
metų

2015-ųjų
metų

E-01-01

1. Absolventų skaičiaus santykis su priimtų studijuoti į visų trijų
studijų pakopų studentų skaičiumi (studijuojančių valstybės
finansuojamose vietose bei studijuojančių savo lėšomis)

0,80

0,80

0,80

0,8

E-01-02

2. Tarptautiniuose dėstytojų ir studentų mainuose, tarptautinėse
programose, dalyvavusiųjų skaičiaus santykis su bendru dėstytojų bei
studentų santykiu:

E-01-02-01

- dėstytojų

9

9

9

9

E-01-02-02

- studentų
3. Mokslinių publikacijų skaičius, tenkantis vienam mokslininkui
(etatui)
4. Sukurtų ir/ar atliktų meno kūrinių bei surengtų meno projektų ar
dalyvavimo juose skaičius, tenkantis vienam pripažintam menininkui
(etatui)

4

4

4

4

2

1

1

1

4

3

3

3

E-01-03
E-01-04

Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatoma vykdyti dvi programas: Studentų rėmimo programą ir Aukščiausios kvalifikacijos
specialistų rengimo programą.

PROGRAMA 01.02. STUDENTŲ RĖMIMAS
Įgyvendinami planavimo dokumentai: Tikslas įgyvendina: LR Vyriausybės 2012-2016 metų programos VIII dalies 170 p.;193-213 p. ir
219 p. nuostatas, Lietuvos mokslo ir studijų vizijos „Mokslioji Lietuva 2030“ nuostatas ir Nacionalinės pažangos programos 1 prioritetą. Taip
pat vykdomos Mokymosi visą gyvenimą (Erasmus) ir Nordplus programos.
Vertinimas: Programa skirta skatinti studijuojančiuosius siekti geresnių studijų rezultatų, aktyviai dalyvauti meninėje ir mokslinėje studentų
veikloje. Programą sudaro studentų rėmimas, skiriant jiems skatinamąsias stipendijas. Akademijos nustatyta tvarka iš stipendijų fondo
skiriamos skatinamosios stipendijos už studijų rezultatus geriausiai besimokantiems bakalauro ir magistro studijų studentams, taip pat
mokamos stipendijos trečiosios studijų pakopos studentams.
Trukmė: Programa yra tęstinė.
Vykdytojai: Programą vykdo Lietuvos muzikos ir teatro akademija.
Kita informacija: Šios programos vykdymui LMTA gauna papildomų lėšų tiksline paskirtimi iš Valstybinio studijų fondo ir kitų fondų:
Sauliaus Karoso, Carol Martin Gruodis atminimo, Vytauto Landsbergio, LIONS klubo ir kt.
Programos finansavimas 2012-2013 metais (tūkst. litų)

Programos koordinatorius

Metai

Valstybės biudžeto lėšos

Kitos lėšos

2012

427,0

274

2013

470,0

274

LMTA studijų prorektorė doc. dr. Vida Umbrasienė, tel. (8-5) 212 8988

2 lentelė. 2013-2015 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
(tūkst. litų)
Patvirtinti 2012-ųjų metų asignavimai

2013-ųjų metų asignavimai

išlaidoms
Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

01.02

iš viso

iš viso

iš jų
turtui
darbo
įsigyti
užmokesč
iui

Numatomi 2014-ųjų metų asignavimai

išlaidoms
iš viso

iš viso

iš jų
turtui
darbo
įsigyti
užmokes
čiui

išlaidoms
iš viso

iš viso

iš jų
turtui
darbo
įsigyti
užmokes
čiui

Numatomi 2015-ųjų metų
asignavimai
išlaidoms
Tarpinstitu-

iš viso

iš viso

kodas

STUDENTŲ RĖMIMAS
Tikslas:

01.02.01

Motyvuoti studijuojančiuosius siekti
geresnių studijų rezultatų

427.0

427.0

470.0

470.0

470.0

470.0

470.0

470.0

427.0

427.0

470.0

470.0

470.0

470.0

470.0

470.0

Užtikrinti stipendijų mokėjimą I, II ir
III pakopų studentams

427.0

427.0

470.0

470.0

470.0

470.0

470.0

470.0

Iš viso asignavimų programai

427.0

427.0

470.0

470.0

470.0

470.0

470.0

470.0

427.0

470.0

470.0

470.0

470.0

470.0

470.0

Uždavinys:
01.02.01.01

Sudaryti studentams palankias studijų
sąlygas siekti aukščiausios
kvalifikacijos
Priemonės

01.02.01.01.01

01.02

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:

0.0

1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas

427.0

iš jo:

0.0

1.1 bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
1.3. specialiųjų programų lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai

0.0
0.0
0.0

iš jų
turtui cinio veiklos
darbo įsigyti plano kodas,
Vyriausybės
užmokesč
prioriteto
iui

(4 priedas)
3 lentelė. Rezultato ir produkto vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

Vertinimo kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

01.02 programa

STUDENTŲ RĖMIMAS

Rezultato:

2012-ųjų
metų

2013-ųjų
metų

2014-ųjų
metų

2015-ųjų
metų

1-ajam programos tikslui:

R-01-02-01-01

1. Studentų, gavusių stipendijas iš valstybės biudžeto, santykinis skaičius (%)

17

17

17

17

R-01-02-01-02

2. Doktorantų bei meno aspirantų, gavusių stipendijas iš valstybės biudžeto,
santykinis skaičius (%)

100

100

100

100

Produkto:

1-ajam tikslo uždaviniui:

P-01-02-01-01-01

1. Nuosekliųjų studijų formos studentų, gaunančių skatinamąsias stipendijas,
vidutinis skaičius

120

120

120

120

P-01-02-01-02-02

2. Doktorantų, gaunančių stipendijas, vidutinis skaičius

15

19

19

19

6 lentelė. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimas per strateginį veiklos planą 2013-aisiais metais

Nr.

Vyriausybės programa
Nuostatos pavadinimas

VIII dalis

Švietimas ir mokslas

170 p.;
193 – 213
p.

Aukštojo mokslo politikos pertvarka

Sudaryti studentams palankias studijų sąlygas siekti
aukščiausios kvalifikacijos:

1. Užtikrinti stipendijų mokėjimą I, II ir III pakopų studentams
Mokslas ir technologijos

219 p.

Strateginis veiklos planas
Uždavinio / priemonės pavadinimas

Kodas
01.02.01.01.
01.02.01.01.0
1

2013-ųjų metų asignavimai – 470 tūkst. Lt

Skiltyje „Kodas“ nurodomas 2 lentelės „(n – 1) – (n + 2)-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai“ skiltyje „Kodas“ nurodytas uždavinio /
priemonės kodas.

PROGRAMA 01.10. AUKŠČIAUSIOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ RENGIMAS
Įgyvendinami planavimo dokumentai: Tikslas įgyvendina: LR Vyriausybės 2012-2016 metų programos I dalies 10 p., III dalies 27 p., IV

dalies 40 p., VIII dalies 170 p., 193-213 p. ir 219 p., IX dalies 231 p., 235 p. ir 242 p. nuostatas, Lietuvos mokslo ir studijų vizijos „Mokslioji
Lietuva 2030“ nuostatas ir Nacionalinės pažangos programos 1 prioritetą. Taip pat vykdomos penkios ES SF finansuojamos programos ir LR
Kultūros ministerijos finansuojama programa (žr. „veiklos kontekstas“), Be to, vykdomos Mokymosi visą gyvenimą (Erasmus) ir Nordplus programos.
Vertinimas: Programa skirta parengti numatytą skaičių aukščiausios kvalifikacijos muzikos, teatro, kino ir šokio meno ir menotyros specialistų, kurie
sugebėtų puoselėti, vystyti ir skleisti Lietuvoje ir užsienyje nacionalinės kultūros tradicijas, pasaulio meno vertybes, reprezentuoti Lietuvą ir garsinti jos
vardą pasaulyje, kurti ir tobulinti tęstinio mokymo (si) muzikos, teatro, kino ir šokio srityse sistemą, tobulinti studijų administravimą, plėtoti studijoms ir
šalies kultūrai aktualią mokslinę ir meninę veiklą, bei skatinti akademinės ir ūkinės veiklos plėtojimą lėšomis, gautomis už suteiktas paslaugas.
Trukmė: Programa yra tęstinė.
Vykdytojai: Programą vykdo Lietuvos muzikos ir teatro akademija.
Kita informacija: Programa siekia užtikrinti sėkmingą aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimą, atsižvelgiant į šalies švietimo bei kultūros
vystymosi tendencijas, remiasi darbo rinkos poreikių analize. Programa orientuojama į šalies, Europos ir pasaulio aukštųjų meno mokyklų menininkų
rengimo tradicijas bei standartus. Programa remia tarptautinį bendradarbiavimą studijų, menotyros ir meno srityse bei koreliavimą su ES programomis,
orientuota į integravimąsi į Europos aukštojo mokslo erdvę.
Programos finansavimas 2012-2013 metais (tūkst. litų)
Metai

Valstybės biudžeto lėšos

Kitos lėšos

2012

15558
5923
Iš jų: investicijos infrastruktūrai pagerinti

2013

15977
12576
Iš jų: investicijos infrastruktūrai pagerinti

Etatų skaičius:
Programos koordinatorius

Iš jų:
ES paramos lėšos
4223

Lėšos iš kitų šaltinių
1700

1863
11276

26
1300

9713

20

Bendras žmonių išteklių poreikis 2013 metams – 379,65 pareigybės.
LMTA mokslo prorektorė doc. dr. Judita Žukienė, tel. (8-5) 261 8492
LMTA studijų prorektorė doc. dr.Vida Umbrasienė, tel. (8-5) 212 8988
LMTA meno prorektorė prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė (8-5) 261 8140

(4 priedas)

2 lentelė. 2013-2015 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

2012-ųjų metų asignavimai
Tikslo,
uždavinio,
priemonės kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

išlaidoms
iš viso

iš viso

01.10.

01.10.01

01.10.01.01

iš jų
turtui
darbo įsigyti
užmokesčiui

Numatomi 2013-ųjų metų
asignavimai
išlaidoms
iš viso

iš viso

iš jų
turtui
darbo įsigyti
užmokesčiui

(tūkst. litų)
Numatomi 2014-ųjų metų
asignavimai
išlaidoms
iš viso

iš viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

Numatomi 2015-ųjų metų
asignavimai
išlaidoms

turtui
iš viso
įsigyti
iš viso

iš jų turtui
darbo įsigyti
užmokesčiui

AUKŠČIAUSIOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ RENGIMAS
Tikslas:
Parengti numatytą skaičių
aukščiausios kvalifikacijos muzikos,
teatro, audiovizualinio meno ir
menotyros specialistų bei tobulinti
studijų administravimą
Uždavinys:
Sudaryti sąlygas specialistų
kokybiškam rengimui

14039

14039

9196

13683

13683

8248

13683

13683

8248

13683

13683

8248

14039

14039

9196

13683

13683

8248

13683

13683

8248

13683

13683

8248

14039

14039

9196

13683

13683

8248

13683

13683

8248

13683

13683

8248

1519

1519

1033

2294

2294

1652

2294

2294

1652

2294

2294

1652

1519

1519

1033

2294

2294

1652

2294

2294

1652

2294

2294

1652

Priemonės:

01.10.01.01.01

01.10.02

1. Užtikrinti studijų proceso vykdymą,
tarptautiškumą bei Akademijos
organizacinės struktūros efektyvų
funkcionavimą, administravimą ir turto
valdymą
Tikslas:
Plėtoti mokslinę bei meninę veiklą
Uždavinys:

01.10.02.01

Vykdyti studijoms ir šalies kultūrai
aktualią mokslinę bei meninę veiklą
ir jos sklaidą, užtikrinti
materialinės mokslo, meno ir
informatikos bazės stiprinimą

Priemonės:

Tarpinstitucinio veiklos
plano kodas,
Vyriausybės
prioriteto
kodas

1. Sieti Akademijos mokslo ir meno
veiklą su visuomenės kultūros ugdymo
01.10.02.01.01 poreikiais ir universitetinių meno
studijų procesu
1519

1519

1033

2294

2294

1652

2294

2294

1652

2294

2294

1652

15558

15558

10229

15977

15977

9900

15977

15977

9900

15977

15977

9900

15558

15558

10229

15977

15977

9900

15977

15977

9900

15977

15977

9900

Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
1.1 bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
0
1.3. specialiųjų programų lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai

0

(4 priedas)

3 lentelė. Rezultato ir produkto vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

Vertinimo kriterijaus
kodas
01.10.

Rezultato:

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2012-ųjų
metų

2013-ųjų
metų

2014-ųjų
metų

2015-ųjų
metų

AUKŠČIAUSIOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ RENGIMAS

01-ajam programos tikslui:

R-01-10-01-01

1. Išleistų specialistų skaičius (pirmos, antros ir trečios studijų pakopų bei laipsnio
nesuteikiančių studijų programų valstybės finansuojamose ir valstybės nefinansuojamose
vietose)

266

251

250

250

R-01-10-01-02

3. Aukštos kvalifikacijos dėstytojų ir mokslininkų (profesorių, docentų bei lektorių su dr.
laipsniu) skaičiaus santykis nuo viso dėstytojų personalo

0.55

0.55

0.55

0.55

866

880

880

880

0

7

12

0

200

300

350

350

Produkto:
P-01-10-01-01-01

P-01-10-01-01-02
P-01-10-01-01-03

01-ajam programos tikslo uždaviniui:
1. Pirmos, antros ir trečios studijų pakopų bei laipsnio nesuteikiančių studijų programų
studentų, studijuojančių valsybės finansuojamose ir valstybės nefinansuojamose vietose,
skaičius (sausio 1 d.)
2. Pateiktų išoriniam vertinimui vykdomų ir planuojamų vykdyti laipsnį suteikiančių
studijų programų skaičiaus
3. Studentų, studijoms naudojančių Akademijos e. mokymo(si) išteklius ar studijuojančių
atskirus dalykus (modulius) nuotoliniu būdu, skaičius

P-01-10-01-01-04

4. Studentų, priimtų studijuoti į pirmos, antros ir trečios pakopos bei laipsnio
nesuteikiančias studijų programas, skaičius

260

235

235

235

P-01-10-01-01-05

5. Studijų programų, pateiktų išoriniam vertinimui, kokybės vertinimas (labai gerai,
gerai, patenkinamai, nepatenkinamai)

gerai

gerai

gerai

gerai

P-01-10-01-01-06

6. Dalykų (modulių), dėstomų naudojant e. mokymosi elementus, skaičius

18

22

24

26

P-01-10-01-01-07

7. Atnaujintų LMTA infrastruktūros aptarnavimo sutarčių, užtikrinanačių ekonomišką
lėšų panaudojimą, kiekis (vnt.)

41

30

30

30

P-01-10-01-01-08

8. Dalyvaujančių Erasmus, Nordplus mainų programose (išvykstančiųjų) studentų
skaičius

35

35

35

35

P-01-10-01-01-09

9. Dalyvaujančių Europos Sąjungos Mokymasis visą gyvenimą /Erasmus, Nordplus
programose (išvykstančiųjų) dėstytojų skaičius

35

35

35

35

Rezultato:

02-ajam programos tikslui

R-01-10-02-01

1. Mokslinių publikacijų skaičius, tenkantis vienam mokslininkui (etatui)

2

1

1

1

R-01-10-02-02

2. Sukurtų ir/ar atliktų meno kūrinių bei meno projektų skaičius, tenkantis vienam
pripažintam menininkui (etatui)

4

3

3

3

Produkto:

01-ajam programos tikslo uždaviniui

P-01-10-02-01-01

1. Surengtų mokslinių konferencijų skaičius ir pranešimų skaičius

3/60

3/60

3/60

3/60

P-01-10-02-01-02

2. Mokslinių, metodinių ir meninių leidinių (vnt.) ir lankų skaičius

9/112

8/110

8/110

8/110

P-01-10-02-01-03

3. Reikšmingų sukurtų meno kūrinių ir/ar jų atlikimų bei surengtų meno projektų
skaičius

320

400

400

400

P-01-10-02-01-04

4. Įsigytų plokštelių skaičius ir suskaitmenintų įrašų skaičius (vnt.)

50/300

50/300

50/300

50/300

P-01-10-02-01-05

5. Įsigytų knygų, leidinių ir natų skaičius (vnt.), prenumeruojamų duomenų bazių
skaičius (vnt.)

320/14

270/14

250/14

250/14

P-01-10-02-01-06

6. Sukurtų ir/ar atnaujintų bibliografinių įrašų Lietuvos virtualios bibliotekos sistemoje
skaičius (vnt.)

4500

3500

3500

3500

11

14

2

2

2

4

2

2

P-01-10-02-01-07

P-01-10-02-01-08

7. Atnaujintų (iki 20 proc. pirmos pakopos ir iki 30 proc. antros pakopos) vykdomų
laipsnį suteikiančių studijų programų skaičius (vnt.)
8. Naujų studijų dalykų (modulių), dėstomų naudojant e. mokymo(si) elementus, skaičius
(vnt.)

6 lentelė. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimas per strateginį veiklos planą 2013-aisiais metais
Nr.

Vyriausybės programa
Nuostatos pavadinimas

III dalis
27 p.

Pagrindinės 2012-2016 m. veiklos kryptys

IV dalis
40 p.

Neatidėliotini vyriausybės veiklos prioritetai

VIII dalis
170 p.;
193-213 p.

Švietimas ir mokslas
Aukštojo mokslo politikos pertvarka

219 p.

Mokslas ir technologijos

I dalis
10 p.

Vertybės

VIII dalis
170 p.;
193-213 p.

Švietimas ir mokslas

Strateginis veiklos planas
Uždavinio / priemonės pavadinimas
Sudaryti sąlygas specialistų kokybiškam rengimui:
1. Užtikrinti studijų proceso vykdymą, tarptautiškumą bei
Akademijos organizacinės struktūros efektyvų funkcionavimą,
administravimą ir turto valdymą.

Kodas
01.10.01.01.
01.10.01.01.0
1

2013-ųjų metų asignavimai – 13.683 tūkst. Lt

IX dalis
231 p.;
235 p.;
242 p.;

Aukštojo mokslo politikos pertvarka
Kultūros politika

Vykdyti studijoms ir šalies kultūrai aktualią mokslinę bei
meninę veiklą ir jos sklaidą, užtikrinti materialinės mokslo,
meno ir informatikos bazės stiprinimą:
1. Sieti Akademijos mokslo ir meno veiklą su visuomenės
kultūros ugdymo poreikiais ir universitetinių meno studijų
procesu

01.10.02.01.
01.10.02.01.0
1

2013-ųjų metų asignavimai – 2.294 tūkst. Lt

Skiltyje „Kodas“ nurodomas 2 lentelės „(n – 1) – (n + 2)-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai“ skiltyje „Kodas“ nurodytas uždavinio /
priemonės kodas.

Strateginio planavimo metodikos
5 priedas

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS 2013-ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai
ir jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
metinis
poreikis
(tūkst. litų)

2013 m.

470

Programa 01.02. Studentų rėmimas
P-01-02-01-01-01 1. Užtikrinti stipendijų mokėjimą pirmos, antros ir trečios studijų pakopų bei laipsnio nesuteikiančių studijų programų studentams
Tvarkyti Akademijos pirmos ir
antros pakopos studentų studijų
apskaitą

1. Nuolatinių studijų pirmos ir antros
pakopos studentų, gaunančių skatinamąsias
stipendijas kas mėnesį vidut. skaičius - 120

Fakultetų dekanai

2013 m.
kas mėnesį

Kas semestrą įvertinti doktorantų
studijų ir mokslo/meno rezultatus

1. Mokslo ir meno doktorantų, gaunančių
stipendijas kas mėnesį, vidut. skaičius - 19

Mokslo ir meno doktorantūros
skyriaus vedėjas

2013 m. I-II
semestrai

Iš viso 01.02 programai

2013 m.

470

2013 m.

13683

Programa 01.10. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
01.10.01.01.01

1. Užtikrinti studijų proceso vykdymą, tarptautiškumą bei Akademijos organizacinės struktūros efektyvų funkcionavimą, administravimą ir
turto valdymą

Organizuoti ir vykdyti studijas

1. Nuolatinių studijų pirmos, antros ir trečios
pakopos bei laipsnio nesuteikiančių studijų
programų studentų skaičius (sausio 1 d.) 880

Organizuoti studentų priėmimą,
2. Priimtų studijuoti pirmos, antros, trečios
tobulinant priėmimo organizavimo pakopos ir laipsnio nesuteikiančių studentų
vadybą
studentų skaičius - 235

Fakultetų dekanai

Akademinių reikalų centro
Priėmimo skyrius

2013 m.

2013 m
III ketv.

3. Atnaujintos studijų programos - iki 20
Tobulinti ir atnaujinti vykdomas
proc. pirmos pakopos ir iki 30 proc. antros
bei kurti naujas studijų programas
pakopos.
pagal nacionalinius ir tarptautinius
4. Naujai parengtų laipsnį suteikiančių
standartus
studijų programų skaičius - 2
Pasirengti Akademijos veiklos
išoriniam vertinimui

5. Parengtų Akademijos veiklos išoriniam
vertinimui dokumentų kokybės vertinimas
(labai gerai, gerai, patenkinamai,
nepatenkinamai)

6. Studentų, studijoms naudojančių
Akademijos e. mokymo(si) išteklius ar
Plėtoti inovatyvius mokymo(si)
studijuojančių atskirus dalykus (modulius)
metodus, diegti / atnaujinti e.
nuotoliniu būdu, skaičius -300;
mokymo(si) medžiagą, užtikrinti e.
7. Dalykų
mokymo(si) galimybių plėtrą
(modulių), dėstomų naudojant e. mokymosi
elementus, skaičius - 22
Sukurti ir užtikrinti palankią studijų
8. Atnaujintų infrastruktūros aptarnavimo
aplinką, tinkamą komunalinio ūkio
sutarčių, užtikrinanačių ekonomišką lėšų
funkcionavimą ir efektyvų turto
panaudojimą, kiekis - 30
valdymą

Organizuoti studentų ir dėstytojų
aktyvų dalyvavaimą judumo
programose

01.10.02.01.01

9. Studentų, dalyvaujančių Erasmus,
Nordplus, Fulbright ir kitose tarptautinėse
programose (išvykstančiųjų), skaičius-35;
10. Dėstytojų, dalyvaujančių Erasmus,
Nordplus, Fulbright ir kitose tarptautinėse
programose (išvykstančiųjų), skaičius-35

Studijų programų skyriaus vedėjas

2013 m.

Studijų kokybės centro vedėjas

2013 m.

Muzikos mokymo studijų centro
vedėjas

2013 m.

Infrastruktūros direktorius

2013 m.

Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas

2013 m.

2. Sieti Akademijos mokslo ir meno veiklą su visuomenės kultūros ugdymo poreikiais ir universitetinių meno studijų procesu

2294

Rengti mokslo ir metodines
konferencijas

1.Surengtų mokslinių konferencijų ir
pranešimų skaičius - 3/60

Mokslo prorektorius

2013 m.

Publikuoti perspektyvius
mokslinius ir / ar meno tyrimus,
metodinę medžiagą, mokslo ir / ar
meno populiarinimo bei
publicistinius straipsnius

2. Mokslinių, metodinių ir meninių
publikacijų skaičius ir lankų skaičius - 8/110

Mokslo prorektorius

2013 m.

Koordinuoti viešą akademinio
personalo ir studentų meninę
3. Reikšmingų sukurtų meno kūrinių ir/ar jų
veiklą, ją siejant su profesinių
atlikimų bei surengtų meno projektų skaičius
įgūdžių ugdymu, kvalifikacijos
- 400
kėlimu bei visuomenės kultūriniais
poreikiais.
Plėsti ir atnaujinti meno ir studijų
procesų aptarnavimą IT ir kitomis
priemonėmis

4. Įsigytų plokštelių skaičius- 50
5. Suskaitmenintų įrašų skaičius -300

6. Įsigytų knygų, leidinių, natų skaičius Plėtoti integruotą Lietuvos mokslo
270;
ir studijų informacinę erdvę,
7. elektroninių išteklių duomenų bazių
atnaujinant bibliotekos fondus
skaičius-14
Automatizuoti bibliotekos
atliekamų funkcijų prosesus
Iš viso 01.10 programai

8. Sukurtų/Bibliotekų informacinėje
sistemoje/BIS bibliografinių įrašų
/egzempliorių įrašų skaičius- 3500

Meno prorektorius

2013 m.

Garso - vaizdo ir informacinių
techologijų centro vedėjas

2013 m.

Bibliotekos vedėjas

2013 m.

Bibliotekos vedėjas

2013 m.
2013 m.

15977

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2013 metai
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Rengti šalies reikmes atitinkančius aukščiausios kvalifikacijos meno ir menotyros specialistus, lygiuojantis į Europos aukštojo
mokslo erdvės kriterijus
Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Absolventų skaičiaus santykis su priimtų studijuoti į pirmuosius visų 3-jų pakopų kursus studentų skaičiumi, (studijuojančių
valstybės finansuojamose vietose bei studijuojančių savo lėšomis) (%)
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

Ne
Šį vertinimo kriterijų sąlygoja kintantis įstojusių
studentų ir parengtų specialistų skaičius
Įstojusių studentų ir parengtų specialistų skaičiaus
santykis
Institucijos duomenys
2012 m. duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą per metus
LMTA studijų prorektorė doc,. dr. Vida
Umbrasienė,
el. p. vida.umbrasiene@lmta.lt; tel. (8-5) 212 8988

Kodas
90 900 1595
01.
01.10.
E-01-01

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2013 metai
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Rengti šalies reikmes atitinkančius aukščiausios kvalifikacijos meno ir menotyros specialistus, lygiuojantis į Europos aukštojo
mokslo erdvės kriterijus
Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas
Tarptautiniuose dėstytojų ir studentų mainuose, tarptautinėse programose, dalyvaujančiųjų skaičiaus santykis su bendru
dėstytojų bei studentų santykiu (%)
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo
Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

9.

Ne
Šį vertinimo kriterijų sąlygoja kintantis tarptautinėse
mainų programose dalyvaujančių studentų ir
dėstytojų skaičius
Dalyvaujančių mainų programose studentų ir
dėstytojų skaičiaus santykis su bendru studentų ir
dėstytojų skaičiumi
Institucijos duomenys
2012 m. duomenų auditas nebuvo atliktas
Kartą per metus
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Rima Rimšaitė,
el. p. rima.rimsaite@lmta.lt , tel (8-5) 212 4967

Kodas
90 900 1595
01.
01.10.
E-01-02-01/02

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2013 metai
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Rengti šalies reikmes atitinkančius aukščiausios kvalifikacijos meno ir menotyros specialistus, lygiuojantis į Europos aukštojo
mokslo erdvės kriterijus
Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas

Mokslinių publikacijų skaičius, tenkantis vienam mokslininkui (etatui)
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

Taip
Mokslinių publikacijų skaičius yra vienas iš mokslo
ir meno tyrimus vykdančių specialistų kvalifikacijos
kėlimo rodiklių
Mokslinių publikacijų skaičiaus santykis su bendru
mokslininkų etatų skaičiumi
Institucijos duomenys
Kartą per metus
LMTA mokslo prorektorė doc. dr. Judita Žukienė,
el.p. judita.zukiene@lmta.lt; tel. (8-5) 261 8492

Kodas
90 900 1595
01.
01.10.

E-01-03

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2013 metai
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Rengti šalies reikmes atitinkančius aukščiausios kvalifikacijos meno ir menotyros specialistus, lygiuojantis į Europos aukštojo
mokslo erdvės kriterijus
Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas

Sukurtų ir/ar atliktų meno kūrinių bei surengtų meno projektų ar dalyvavimo juose skaičius, tenkantis vienam
pripažintam menininkui (etatui)
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

Sukurtų ir/ar atliktų meno kūrinių bei surengtų meno
projektų ar dalyvavimo juose skaičiaus santykis su
pripažintų menininkų etatų skaičiumi

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

Institucijos duomenys

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

Taip
Šis skaičius yra meninę veiklą vykdančių specialistų
kvalifikacijos kėlimo rodiklis

Kartą per metus

LMTA meno prorektorė prof. dr. Ramunė
Marcinkevičiūtė, el. p. ramune.marcinkeviciute@lmta.lt,
tel. (8-5) 261 8140

Kodas
90 900 1595
01.
01.10.

E-01-04

PATVIRTINTA
2012 m. gruodžio 20 d. priimtu Lietuvos Respublikos 2013 m. valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Nr. XII-65

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ IŠLAIDŲ SĄMATA 2013 m.
tūkst. Lt

16447

Iš jų: Strateginės veiklos programos ir priemonės
Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas

Ekonominė
klasifikacija

Sąmatos straipsnių pavadinimas

2.2.1.1.1.20.
2.2.1.1.1.30.

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų naudojimas
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams
Veiklos nuoma
Komunalinės paslaugos
Kitos paslaugos

3.

Stipendijos

2.1.
2.1.1.1.1.1.
2.1.2.1.1.1.

2.2.
2.2.1.1.1.05.
2.2.1.1.1.06.
2.2.1.1.1.07.
2.2.1.1.1.08.
2.2.1.1.1.10.
2.2.1.1.1.11.
2.2.1.1.1.14.
2.2.1.1.1.15.
2.2.1.1.1.16.
2.2.1.1.1.17.
2.2.1.1.1. 19

Iš viso išlaidų (2+3):

Iš viso

Studentų rėmimas - Studijų proceso vykdymui,
tarptautiškumui bei
Studentų ir
Akademijos organizacinės
doktorantų
struktūros efetyviam
stipendijoms
funkcionavimui,
administravimui ir turto
valdymui

Akademijos mokslo ir
meno veiklos susiejimui
su visuomenės kultūros
ugdymo poreikiais ir
universitetinių meno
studijų procesu

12967,0

10804,0

2163,0

9900,0
3067,0

8248,0
2556,0

1652,0
511,0

3010,0

2879,0

131,0

70,0

70,0

46,0

46,0

25,0

25,0

70,0

5,0

220,0

220,0

80,0

24,0

65,0

65,0

100,0

100,0

20,0

10,0

80,0

80,0

25,0

25,0

822,0
1387,0

822,0
1387,0

470,0

470,0

16447,0

470,0

13683,0

65,0
56,0

10,0

2294,0

LMTA NUOSAVŲ LĖŠŲ PAJAMŲ - IŠLAIDŲ SĄMATA 2013 m.
1500 tūkst Lt
Ekonominė
klasifikacija
2.1.
2.1.1.1.1.1.
2.1.2.1.1.1.
2.2.
2.2.1.1.1.05.
2.2.1.1.1.06.
2.2.1.1.1.07.
2.2.1.1.1.08.
2.2.1.1.1.10.
2.2.1.1.1.11.
2.2.1.1.1.14.
2.2.1.1.1.15.
2.2.1.1.1.16.
2.2.1.1.1.17.
2.2.1.1.1. 19
2.2.1.1.1.20.
2.2.1.1.1.30.

Sąmatos straipsnių pavadinimas
PLANUOJAMOS GAUTI PAJAMOS
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų naudojimas
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams
Veiklos nuoma
Komunalinės paslaugos
Kitos paslaugos
ES ir kitų vykdomų projektų koofinansavimui
Ilgalaikio turto įsigijimui
IŠ VISO IŠLAIDŲ:

Iš viso:
1500,0
830,0
634,0
196,0
380,0

50,0
10,0
20,0
180,0
120,0
225,0
65,0
1500,0

