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Įstaigos pavadinimas – Šiaulių miesto koncertinė įstaiga 
Šiaulių miesto koncertinės įstaigos teisinė forma – Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga 
Įstaigos kodas - 302296914 
Įstaigos buveinė – Tilžės g. 140, LT-76350, Šiauliai 
Veiklos tikslai:  
− puoselėti, kurti ir plėtoti profesionaliosios muzikos kultūrą ir tradicijas, atlikti klasikinius ir 

šiuolaikinius Lietuvos bei užsienio šalių kompozitorių meno kūrinius, perteikti pasaulio 
muzikinės kultūros vertybes šalyje bei užsienyje; 

− sudaryti sąlygas jauniems ir pripažintiems Lietuvos bei pasaulio muzikos atlikėjams, 
kolektyvams dalyvauti Koncertinės įstaigos kūrybinėje veikloje; 

− ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį muzikinei kultūrai. 
Šiaulių miesto koncertinės įstaigos funkcijos:  
− organizuoja profesionaliojo scenos meno (koncertų, festivalių, konkursų, kitų meno programų) 

kūrimo ir viešo atlikimo veiklą; 
− savarankiškai planuoja bei organizuoja koncertus ir gastroles Lietuvos respublikoje ir užsienyje, 

organizuoja užsienio profesionaliojo scenos meno pristatymą visuomenei; 
− dalyvauja miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose, programose, atstovauja miestui ir Lietuvai 

kultūros mainų programuose. 
Šiaulių miesto koncertinė įstaiga kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi. 
Vidutinis darbuotojų skaičius – 81. 

Pastaruoju laikotarpiu  lankytojų skaičius renginiuose priklauso  ir nuo mieste vykstančių renginių 
įvairovės, todėl metines pajamas už teikiamas paslaugas įvykdysime. 
 
Pastabos: 
Šiaulių miesto koncertinės įstaigos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS. 
Ilgalaikis nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje rodomas įsigijimo savikaina, 
balanse rodomas likutine verte. Atsargos apskaitoje ir sudarant finansines ataskaitas rodomos 
įsigijimo savikaina. Sunaudotos veikloje atsargos nurašomos taikant konkrečių kainų metodą. 
Įsigytas ilgalaikis turtas iš spec.lešų: 

1. Nematerialusis turtas - Internetinė svetainė  - 1 vnt. sumoje 1149 Lt. 
2. Materialusis turtas: Pagaminta garso ir apšvietimo įrangos pakabinama sistema - 1 vnt. 

sumoje 2439 Lt; įrengta  telefoninis tinklas su telefono stotele -1 vnt. sumoje 3300 Lt.;įsigyta 
apšvietimo valdymo sistema – 1 vnt. sumoje 1542 Lt. 

3. Materialusis turtas: įsigyta  nešiojami kompiuteriai HP Pavilion G62 - 3 vnt sumoje 7050 Lt. 
4. Materialusis turtas: įsigytas Bas trambonas VDG TB -1 vnt. sumoje 3500 Lt.; įsigyta dulkių 

siurblių komplektas -1 vnt. sumoje 2533 Lt. 
5. Kitos veiklos pajamos – Ilgalaikio turto patalpų nuoma – 1485 Lt. 



6. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas- priskaičiuoti banko procentai minus delspinigiai 
Sodrai,palūkanos VMI . 

            20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas eilučių paaiškinimas: 
Eilutė Nr. 1.2.1 Gautas finansavimas iš valst.biudžeto Kultūros m-jos projektų vykdymui. 
Eilutė Nr. 2.1.1 Gautas finansavimas iš sav.biudžeto pagal paraiškas 900 Lt (atsargoms.) 
Eilutė Nr. 2.1.2 Gautas finansavimas pagal paraiškas iš sav.biudžeto 1089800 Lt (kitoms išlaidoms) 
ir  finansavimas iš sav. biudžeto kultūrinėms programoms 10000 Lt. 
Eilutė Nr. 3 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 
Eilutė Nr. 3.2. Iš valstybės biudžetinių įstaigų 
    Gautas finansavimas iš daro biržos įdarbintų subsidijuojant  darbo užmokesčiui ir privalomojo 
valstybinio soc.draudimo įmokoms. 
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