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                                                                         Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2021 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. T-113

ŠIAULIŲ MIESTO  KONCERTINĖS ĮSTAIGOS „SAULĖ“ 
ĮSTAIGOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS 
 INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

1.  Bendra  informacija  apie  įstaigą  (pavadinimas,  vykdomos  programos,
infrastruktūra (pagrindinio pastato ir padalinių adresai, bendras kiekvieno pastato plotas kv.
m).

Šiaulių  miesto  koncertinė  įstaiga  „Saulė“,  biudžetinė  įstaiga,  pripažinta  pagal  Lietuvos
Respublikos  teatrų  ir  koncertinių  įstaigų  įstatymą,  įgyvendina  Kultūros  plėtros  programos  01
strateginio tikslo „Skatinti kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms ir jų dalyvavimą
kultūroje, puoselėjant kultūros tradicijas bei kultūrinės raiškos įvairovę“ 01.04 uždavinį „Užtikrinti
kultūros paslaugų sklaidą ir prieinamumą gyventojams“. Įstaigos adresas Tilžės g. 140, LT 76350
Šiauliai, tel. (8 41) 42 34 24, el. p. koncertineistaiga@saule.lt, internetinė svetainė: www.saule.lt.

Įstaigos 2020 m. vykdytos programos/priemonės: 
1.  Šiaulių  miesto  profesionalių  kolektyvų:  pučiamųjų,  kamerinio  ir  bigbendo  orkestrų

koncertinės programos.
2.  Koncertų  salėje  „Saulė“  surengti  kitų  koncertinių  įstaigų,  organizacijų  koncertinės

programos ir renginiai.
3. Tarptautinis bigbendų festivalis „Big Band Festival Šiauliai 2020“.
4. Koncertų ciklas „Muzikiniai rudenys 2020“.
5. Koncertų ciklas „Saulės vasaros koncertai“.
6. Lietuvos valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimų renginių organizavimas.
Naudojamos patalpos: Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ pastatas (Tilžės 140),

bendras plotas 1857,08 m², pagrindinis plotas – 1378,08 m², pagalbinis plotas – 478,80 m². Nuo
2020 m. liepos iki lapkričio 30 d. įstaigos administracija dirbo nuomojamuose patalpose Tilžės g.
156,  4  aukšte,  o  nuo gruodžio 1 dienos  – Žemaitės  g.  22,  Šiauliai.  Šiaulių  miesto koncertinės
įstaigos „Saulė“ kolektyvai repetavo nuomojamose patalpose: Šiaulių kamerinis orkestras – Tilžės
g.  170–313, Šiauliai;  Šiaulių  pučiamųjų orkestras – Pagėgių g.  46,  Šiauliai  ir  Žemaitės  g.  102,
Šiauliai, šiuo adresu repetavo ir Šiaulių bigbendas. Visi kolektyvai nuo 2020 m. gruodžio 1 dienos
repeticijoms persikėlė į Šiaulių kultūros centrą (Aušros al. 31, Šiauliai). Administracija bei orkestrų
kolektyvai  dirbs   Šiaulių  kultūros  centro  patalpose  tol,  kol  bus  renovuojamos  pagrindinės
koncertinės įstaigos „Saulė“ patalpos.

2.  Informacija  apie  direktorių  (vardas,  pavardė,  vadovavimo  įstaigai  stažas,
dalyvavimas komisijų, darbo grupių veikloje (ne įstaigos lygmeniu), kvalifikacijos kėlimas).

Vadovas  Saulius  Kauneckas,  įstaigai  vadovauja  nuo 2009 metų  (konkurso  tvarka),  yra
Šiaulių miesto savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos narys.

3. Informacija apie darbuotojus (pokytis, palyginti su ankstesniais metais, ar atitinka
nustatytus reikalavimus).

Eil.
Nr. Darbuotojų skaičius)

2019 m.
metų faktas

(etatų /
darbuotojų

2020 m.
faktas
(etatų /

darbuotojų)

Laisvų etatų
skaičius 

2020 metais

1. Administracija  (direktorius,
pavaduotojas)

2 / 2 2 / 2 -

2. Kultūros ir meno darbuotojai 75,5 / 79 78,5 / 77 4

http://www.saule.lt/
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3. Kiti darbuotojai 9,5 / 8 6,5 / 5 -
4. Iš  viso  etatų  /  darbuotojų

skaičius
87 / 89 87 / 84 4

Vidutinis atlyginimas per mėn.
2019 m.
faktas
(Eur)

2020 m.
faktas
(Eur)

Komentaras  apie
pokytį

1. Vidutinis administracijos (vadovas,
vadovo pavaduotojo) atlyginimas 
per mėn. 

1 930 2 417 Atlyginimas 
padidėjo apie 487 
Eur (dėl BMA 
padidinimo, 
pastoviosios dalies 
koeficiento 
padidinimo bei 
kintamosios dalies 
procento  
padidinimo. 
Asignavimai buvo 
skirti kultūros 
darbuotojų DU 
padidinimui bei
 darbo apmokėjimo 
įstatymui laipsniškai 
įgyvendinti).

2. Vidutinis kultūros ir meno 
darbuotojų atlyginimas per mėn. 

1 094 1 205 Atlyginimas 
padidėjo apie 111 
Eur (dėl BMA 
padidinimo, 
pastoviosios dalies 
koeficiento 
padidinimo bei 
kintamosios dalies 
procento 
padidinimo. 
Asignavimai buvo 
skirti kultūros 
darbuotojų DU 
padidinimui bei
 darbo apmokėjimo 
įstatymui laipsniškai 
įgyvendinti).

3. Vidutinis kitų darbuotojų 
atlyginimas per mėn. 

804 824 Atlyginimas 
padidėjo apie 20 Eur
(dėl BMA 
padidinimo),

4.  Finansavimas  (lėšų  suma  pagal  finansavimo  šaltinius,  pokytis,  palyginti  su
ankstesniais metais, finansinis įstaigos veiklos rezultatas (ar lėšos panaudotos pagal sąmatą),
įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui ir valdymo išlaidoms dalis).

Eil.
Nr.

Finansavimo šaltiniai 2019
metų
faktas
(tūkst.
Eur)

2020
metų
faktas
(tūkst.
Eur)

2020 metų lėšų
dalis darbo

užmokesčiui /
skirtumas,

palyginti su 

2020 metų lėšų
dalis kitoms
reikmėms /
skirtumas,

palyginti su 
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2019 metais
(tūkst. Eur)

2019 metais
(tūkst. Eur)

1. Savivaldybės lėšos (SB) 1 166,8 1 510,75 +137,0 +207,0*
2. Įstaigos pajamų lėšos (SP) 90,15 78,59 -11,6
3. Valstybės lėšos (VB) - 2,71 +2,7
4. Fondų lėšos (Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų
(ES), Lietuvos kultūros 
tarybos, kitų fondų) 

38,37 0,51 -37,7**

5. Labdara, parama - 0,38 +0,4
6. Iš viso 1 295,32 1 592,94 +137,0 +160,8

*2020 metais iš Savivaldybės biudžeto lėšos statybai (rekonstrukcijai) – panaudota 207,2
tūkst. Eur.

**Dėl paskelbto karantino buvo atšauktas Lietuvos kultūros tarybos finansuotas projektas,
todėl nepanaudotos lėšos buvo grąžintos.

II SKYRIUS 
VEIKLOS UŽDUOTYS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

5. Direktoriaus 2020 metų veiklos užduotys ir jų įgyvendinimas.

Eil.
Nr.

Užduotys Siektini rezultatai
Numatyti rezultatų vertinimo
rodikliai ir faktas (ar rodiklis

pasiektas)

1. Organizuoti įstaigos 
kūrybinės veiklos plano 
koregavimą, priklausomai 
nuo didžiosios „Saulės“ 
koncertinės salės remonto 
darbų eigos.

Įvykdyti uždirbtų lėšų, 
naujų koncertinių programų
bei atliekamų koncertų 
planą.

Faktas – finansinis planas 
įvykdytas. Iš teikiamų atlygintinų 
paslaugų 2020 m. uždirbta 34,2 
tūkst. Eur, planas buvo surinkti 20 
tūkst. Eur. Profesionalių orkestrų 
naujų programų parengimas 
įgyvendintas.Parengta daugiau nei 
planuota. Tačiau renginių skaičius 
ženkliai sumažėjo dėl paskelbtų 
Covid-19 pandeminės sitacijos ir 
paskelbto karantino, įvestų įvairių 
ribojimų. Surengta 53 proc. 
suplanuotų renginių.

2. Organizuoti priemonės: 
„Atnaujinti (modernizuoti) 
Šiaulių miesto koncertinę 
įstaigą „Saulė“, rekonstruoti 
pastatą ir pastatyti priestatą“ 
įgyvendinimą, 
bendradarbiaujant su Šiaulių 
miesto savivaldybės 
administracijos skyriais.

Atlikti  planuojamus  darbus
– koncertinės salės „Saulė“
priestato statyba.

Numatytų rezultatų vertinimo 
rodikliai – visų statybos darbų 
pagal skirtą finansavimą 
įvykdymas pagal pateiktą 
investicinį projektą. Faktas – 
laimėtas konkursas ir skirtas 
finansavimas koncertinės salės 
„Saulė“ rekonstrukcijos darbams 1 
719,3 tūkst. Eur iš ES struktūrinių 
fondų bei 1 789,4 tūkst. Eur skirta 
iš Šiaulių miesto savivaldybės 
biudžeto. Buvo numatyta priestato 
statybos bei salės renovacijos 
darbus pradėti vykdyti  II ketv., 
tačiau darbai pradėti  III ketv. 
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3. Organizuoti koncertų ciklą 
miesto Vilniaus g. pėsčiųjų 
bulvare „Saulės vasaros 
koncertai“, dalyvaujant 
įstaigos profesionaliems 
orkestrams.

Pagyvinti Šiaulių m. 
Vilniaus g. pėsčiųjų bulvaro
aplinką, suteikti galimybę 
miestiečiams ir miesto 
svečiams nemokamai 
susipažinti su pučiamųjų, 
bigbendo bei klasikine 
muzika.

Surengta 11 koncertų ciklo „Saulės 
vasaros koncertai“. Dėl nepalankių 
oro sąlygų vienas koncertas 
neįvyko. Koncertai vyko visą 
vasarą, sulaukta daug klausytojų.

4. Organizuoti reprezentacinį 
tarptautinį festivalį „Big 
Band Festival Šiauliai 2020“.

Festivalio programą atlikti 
ne tik Šiaulių mieste, bet ir 
Šiaulių krašto rajonų 
centruose, pravedant 
edukacines programas su 
muzikos mokyklų 
moksleiviais.

Planuota surengti 6–8 koncertus 
festivalyje „Big Band Festival 
Šiauliai 2020“, surengti 7 
koncertai. Dėl Covid-19 
pandeminės situacijos keletas 
kolektyvų iš užsienio nebegalėjo 
atvykti. Kadangi epidemiologinė 
situacija Šiaulių mieste, tiek visoje 
Lietuvoje darėsi vis nepalankesnė, 
nutarta atsisakyti išvažiuojamųjų 
edukacinių programų, mažinant 
kontaktą su moksleiviais ir 
vyresnio amžiaus žmonėmis.

5. Organizuoti kamerinės ir 
džiazo muzikos koncertų 
ciklą „Vitražų salėje“.

Supažindinti miesto 
gyventojus bei svečius ne 
tik su įstaigoje esančiais 
kolektyvais, bet ir 
populiarinti kitų 
kolektyvų, solistų bei 
instrumentalistų atliekamą 
džiazo, kamerinę, 
simfoninę muziką.

Dėl Covid-19 epidemiologinės 
situacijos ir įvestų karantinų buvo 
apribotas renginių organizavimas.

6. Tobulinti kultūros ir meno 
projektų organizavimo 
veiklą, paraiškų konkursams
parengimą.

Praktinės veiklos 
efektyvumo didinimas, 
optimizuojant 
žmogiškuosius išteklius.

Numatytų rezultatų vertinimo 
rodiklis – per einamuosius metus 
pateikta daugiau nei 5 paraiškos 
lėšoms gauti.
Pateiktos 9 paraiškos – 5 Lietuvos
kultūros tarybai, 3 Lietuvos 
Respublikos kultūros ministerijai 
(Kultūros pasui) bei 1 LATGAI.
Iš jų: 1 projektui skirtas Lietuvos 
kultūros tarybos finansavimas,  
patvirtintos 3 Kultūros paso 
paraiškos.
Per 2020 metus įstaigos 
darbuotojai tobulinosi įvairiuose 
savo srities mokymuose bei 
seminaruose (20). Paskelbus 
karantiną, darbuotojai 
kvalifikaciją kėlė nuotoliniu būdu.

6. Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ – 2020–2022 metų strateginio veiklos
plane 2020 metų suplanuotos veiklos (tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo rezultatai).

Tikslai, uždaviniai, priemonės Siekiniai (produkto Siekinių įgyvendinimo
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Eil.
Nr.

kriterijaus
pavadinimas ir mato

vienetas)
faktas 

1. 01. TIKSLAS. Skatinti kultūros 
prieinamumą įvairioms visuomenės 
grupėms ir jų dalyvavimą kultūroje 
puoselėjant kultūros tradicijas bei 
kultūrinės raiškos įvairovę.

Naujų koncertinių 
programų skaičius – 24,
koncertų ir renginių 
bendras skaičius – 165, 
dalyvių ir žiūrovų 
skaičius koncertuose – 
32850.

Naujai parengtų programų 
skaičius – 27, koncertų ir 
renginių bendras skaičius –
88; 
dalyvių ir žiūrovų skaičius 
– 68542.

2. 01.01. Uždavinys. Užtikrinti 
profesionaliosios muzikos 
populiarinimą ir prieinamumą, vykdyti
profesionalaus meno sklaidą Lietuvoje
ir užsienyje.

Priemonės bendras 
skaičius – 121.

Koncertų skaičius – 40.

3. 01.01.01. Priemonė. Pučiamųjų 
instrumentų orkestro naujų programų 
parengimas ir sklaida.

Priemonės bendras 
skaičius – 39;
Naujų programų 
skaičius – 9.

Koncertų skaičius – 23;
Naujų programų skaičius –
12.

4. 01.01.02. Priemonė. Kamerinio 
orkestro naujų programų parengimas ir
sklaida.

Priemonės bendras 
skaičius – 26
Naujų programų 
skaičius – 9

Koncertų skaičius – 8;
Naujų programų skaičius –
9

5. 01.01.03. Priemonė. Bigbendo 
orkestro naujų programų parengimas ir
sklaida.

Priemonės bendras 
skaičius – 13
Naujų programų 
skaičius – 6.

Koncertų skaičius – 10;
Naujų programų skaičius –
6

6. 01.01.04. Priemonė. Periodiškas 
įvairaus žanro profesionalios muzikos 
koncertų, teatro meno ir kt. renginių 
pristatymas koncertų salėje „Saulė“

Priemonės bendras 
skaičius – 43

Renginių skaičius – 43

7. 01.02. Uždavinys. Užtikrinti 
visuomenės ugdymą profesionaliuoju 
menu, organizuoti valstybines šventes,
reprezentacinius renginius ir 
edukacines programas.

8. 01.02.01. Priemonė. Koncertinių ciklų,
festivalių, edukacinių koncertinių 
programų rengimas ir pristatymas 
Lietuvoje.

Priemonės bendras 
skaičius – 32.

Koncertų ir renginių 
bendras skaičius – 19.

9. 01.02.02. Priemonė. Dalyvavimas 
miesto, šalies ir tarptautiniuose 
renginiuose, projektuose.

Priemonės bendras 
skaičius – 12.

Koncertų ir renginių 
bendras skaičius – 12.

10. 01.02.03. Priemonė. Užtikrinti ir 
gerinti Šiaulių miesto koncertinės 
įstaigos „Saulė“ veiklą.

Naujų etatų skaičius – 
3;
darbuotojų, dalyvavusių
seminaruose, skaičius – 
5; pateiktų projektų 
skaičius – 5;
įsigytas ilgalaikis 

Naujų etatų skaičius – 0;
darbuotojų, dalyvavusių 
seminaruose, skaičius – 20;
pateiktų projektų skaičius 
– 9;
įsigytas ilgalaikis 
materialusis turtas – 2 



6

materialusis turtas – 4. (kompiuteris ir 
skaitmeninis 
daugiafunkcinis pultas); 
nematerialusis turtas – 1 
(antivirusinė programa).

11 02. TIKSLAS. Didinti kultūros įstaigų 
pastatų energetinį efektyvumą.

12. 02.01. Uždavinys. Etapais renovuoti ir
rekonstruoti  buvusį kino teatro 
„Saulė“ pastatą į šiuolaikinę koncertų 
salę su jai reikalinga įranga.

Renovuotų patalpų 
skaičius – 5.

Laimėtas konkursas ir 
skirtas finansavimas 
koncertinės salės „Saulė“ 
visiems rekonstrukcijos 
darbams: 1 719,3 tūkst. 
Eur iš ES struktūrinių 
fondų bei 1789,4 tūkst. Eur
skirta iš Šiaulių miesto 
savivaldybės. 
Pradėti priestato statybos 
bei salės renovacijos 
darbai.

13. 02.01.01. Priemonė. Atnaujinti 
(modernizuoti) Šiaulių miesto 
koncertinę įstaigą „Saulė“ (Tilžės g. 
140), pastato rekonstravimas ir 
priestato statyba. 

Rekonstruotas pastatas Pradėti priestato statybos 
bei salės renovacijos 
darbai.

14. 02.01.02. Priemonė. Inicijuoti 
priestato statybą „Saulės“ salės gale 
(nuo Vasario 16-osios gatvės) ir šone.

Priestato skaičius – 1. Pradėti priestato statybos 
bei salės renovacijos 
darbai.

2020  metais  strateginio  veiklos  plano  įgyvendinimo  rodikliai  mažesni  dėl   Covid-19
pandemijos.  Įvestas  karantinas  ir  apribojimai  koregavo  koncertinės  įstaigos  „Saulė“  numatytus
renginius ir kitus planus – buvo atšaukta daug renginių. Visi šie suvaržymai sunkino organizacinius
planus – koncertinė įstaiga „Saulė“ negalėjo planuoti orkestrų koncertų ir pan.

III SKYRIUS 
ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI

7. Įstaigos veiklos analizė (įstaigos teikiamos paslaugas, paslaugų gavėjai).

Eil
. 
Nr.

Įgyvendintos priemonės pavadinimas / 
lankytojai / žiūrovai / dalyviai / dalyviai ir 
žiūrovai

Skaičius
 2019

metais

Skaičius
 2020

metais

Komentaras
apie pokytį

1. Renginiai / koncertai / edukaciniai renginiai / 
koncertinės programos 

229 88 2020 m. 
koncertų 
sumažėjo dėl 
Covid-19  
pandemijos bei 
dėl koncertų 
salės „Saulė“ 
uždarymo 
rekonstrukcijai.

2. Lankytojai - -
3. Žiūrovai 118 454 67 592 Dalyvių ir 
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žiūrovų skaičius 
mažesnis dėl 
Covid-19 
pandemijos ir  
2020 m. 
paskelbtų 
karantinų, 
nuolatinių 
ribojimų ir 
atšaukiamų 
renginių. 

4. Dalyviai 2 061 950
5. Dalyviai / žiūrovai 120 515 68 542

8. Projektų įgyvendinimas. 

Eil. 
Nr. 

Projekto / priemonės pavadinimas
2019

metais
(Eur) 

2020
metais
(Eur)

1. Projektai, finansuoti Lietuvos kultūros tarybos lėšomis (VB) 

1.1. „Karūnavimo  Mišios  –  Lietuvos  Nepriklausomybės  atkūrimo  30-
mečiui“

- 510

1.2. Koncertų ciklas „Muzikiniai rudenys 2020“ 8000 -

1.3. Tarptautinis festivalis „Big Band Festival Šiauliai 2020“ 21180 -

1.4. Jėzuitų kelias Šiaulių regione 9190 -

Iš viso 38370 510

2. Projektai,  finansuoti  Europos  Sąjungos  struktūrinių  fondų
lėšomis (ES) 

- - -

Iš viso

3.  Įstaigos veiklos priemonės, finansuotos Savivaldybės lėšomis 
(SB) 

3.1. „Jaunosios Trijų karalių palydos“ šventinis sveikinimas - 749

3.2. „Velykų šviesa“ 1 532 3 802

3.3. Koncertas, skirtas L. V. Bethoveno 250-osioms gimimo metinėms - 6 311

3.4. Koncertų ciklas „Saulės vasaros koncertai 2020“ 2 669 10 408

3.5. Šiaulių kamerinio orkestro koncertas „Klaipėdos muzikos pavasaris
2020“

- 1 509

3.6. Koncertų ciklas „Muzikiniai rudenys 2020“ 4 571 -

3.7. „Kalėdų muzika“ 1734 730

3.8. Koncertas, skirtas „Saulės“ 10-mečiui – „Rudens spalvos“ 3 333 -

3.9. Teatralizuotas koncertas „Muzikinis blyksnis“: Z. Bružaitės dainos 1 305 -

3.10
.

Kamerinio  orkestro  koncertas  M.  Marijos  Nekalto  Prasidėjimo
bažnyčioje su solistais A. Janonyte, B. Bačkute, F. Warren

1 624 -

3.11. A. Ščiukos  ir grupės koncertas  su N. Malūnavičiūte „Meilė dangaus
pradžia“

4 056 -
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3.12
.

P. Kondroto koncertas su Šiaulių pučiamųjų orkestru 1 462 -

3.13
.

Europos džiazo žvaigždžių susitikimas Šiauliuose 1 791 -

3.14
.

V. Čepinskio autorinių kūrinių koncertas 2 907 -

3.15
.

Choro  „Polifonija“  ir  Šiaulių  kamerinio  orkestro  su  solistais
koncertas Šiaulių katedroje, skirtas Motinos dienai

2 016 -

Iš viso 29 000 23 509

4. Įstaigos  veiklos  priemonės,  finansuotos  Savivaldybės  lėšomis
(SB) (išvardyti)

4.1. Koncertas, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti 1 500 3 000

4.2. Koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti 4 600 4 600

4.3. Koncertas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti 6 100 -

4.4. Koncertas, skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti 4 200 2 208

4.5. Koncertas, skirtas Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo 
karūnavimo) dienai paminėti

- 4 299

4.6. Koncertas,  skirtas  Tarptautinei  pagyvenusių  žmonių  ir  Muzikos
dienai paminėti

2 200 275

4.7. Šiaulių miesto kultūros ir meno premijų įteikimo šventinis renginys 7 435 8 018

Iš viso 26 035 22 400

5. Papildomos  kultūros  priemonės,  finansuotos  Savivaldybės
lėšomis (SB) 

5.1. „Jėzuitų kelias Šiaulių regione“ 1 310 -

Iš viso 1 310 -

6. Reprezentaciniai  Šiaulių  miesto  festivaliai,  finansuoti
Savivaldybės lėšomis (SB) 

6.1. Šiaulių tarptautinis festivalis „Big Band Festival Šiauliai 2020“ 30 000 27 269

Iš viso 30 000 27 269

IV SKYRIUS 
ĮSTAIGOS VEIKLOS VERTINIMAS 

9. Įstaigos veiklos silpnosios, stipriosios ir tobulintinos sritys. Dėl įstaigos veiklos gauti
apdovanojimai ir skundai (pastabose nurodyti pokytį, palyginti su 2019 – 1 metais).

Veikla Trumpas aprašymas Pastabos
Stipriosios sritys Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ 

subūrė Šiaulių miesto profesionaliuosius 
atlikėjus į 3 orkestrus (pučiamųjų, 
kamerinio ir bigbendo), kurie aktyviai 
pristato programas visoje Lietuvoje ir yra 
profesionaliosios muzikos atlikimo centras
visoje Šiaulių apskrityje.
Įstaiga nuolat organizuoja tarptautinius, 

2020 m. pradėti 
koncertų salės 
„Saulė“ 
rekonstrukcijos ir 
modernizavimo 
darbai.
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respublikinius bei regioninės reikšmės 
profesionaliosios muzikos festivalius, 
koncertų ciklus ir įvairius renginius.
Suburtas profesionalių darbuotojų 
kolektyvas, gebantis organizuoti aukštos 
meninės kokybės renginius Šiaulių mieste 
bei regione.
Pradėta koncertų salės „Saulė“ pastato 
rekonstrukcija bei priestato statyba.
Inicijuotas didžiosios salės vidaus 
akustikos ir scenos išplėtimo techninio 
projekto parengimas.

Silpnosios sritys Trūksta profesionalių artistų, kurie galėtų 
prisijungti prie orkestrų kolektyvų.
Sparčiai keičiantis ir tobulėjant 
technologijoms, įstaigai  trūksta modernios
profesionalios garso ir scenos apšvietimo 
įrangos.

Tobulintinos sritys Koncertų salės „Saulė“ didžiosios salės 
vidaus akustikos sprendimų ieškojimas 
Bendradarbiavimas su jaunaisiais regiono 
kūrėjais bei atlikėjais, juos įtraukiant į 
orkestrų darbą.

Apdovanojimai / skundai 2020 m. apdovanojimų bei skundų dėl 
įstaigos veiklos ir jos teikiamų paslaugų 
negauta.

10. Įstaigos veiklos išorės vertinimas.

Išorės vertinimą, patikrinimą 
atlikusios institucijos 
pavadinimas

Vertintos, tikrintos įstaigos 
veiklos sritys ir patikrinimo 
rezultatai

Direktoriaus pastangos 
tobulinant išorės 
vertinimo, patikrinimo 
rezultatus

Šiaulių miesto savivaldybės 
kontrolės ir audito tarnyba

Konsoliduotųjų ataskaitų 
rinkinio finansinis (teisėtumo) 
auditas.
Audito metu reikšmingų 
pažeidimų nebuvo nustatyta.

Vadovo nurodymu audito 
nustatyti nereikšmingi 
pažeidimai buvo pašalinti.

Šiaulių miesto savivaldybės 
meras

Buvo vertinta įstaigos veikla 
karantino laikotarpiu. 
Nustatyta, kad įstaigos 
vadovas pažeidė Lietuvos 
Respublikos biudžetinių 
įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 
dalies 1 punkto nuostatą.

Įstaigos vadovas, 
organizuodamas biudžetinės
įstaigos darbą pašalino 
pažeidimus pagal Lietuvos 
Respublikos biudžetinių 
įstaigų įstatymo 9 straipsnio
2 dalies 1 punkto nuostatą.

V SKYRIUS 
AKTUALIAUSIOS ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI

11. Nurodyti problemas ir galimus jų sprendimo būdus.
Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ pastato (Tilžės g. 140) rekonstrukcijos metu

iškyla vis naujų problemų, kurios atsiranda darbų eigoje renovuojant pastatą. Dėl šios priežasties
sunku užtikrinti rangos darbų atlikimą pagal numatytą terminų grafiką.
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Kita problema – koncertų salėje trūksta tinkamos akustikos koncertų metu. 
 Sprendimo būdai: greitai išspręsti iškilusias problemas, konsultuojantis su profesionalais.

Laiku atlikti visus numatytus renovacijos darbus. Pateikti akustikos bei scenos išplėtimo projektus,
gauti finansavimą ir inicijuoti darbų atlikimą.

___________________________________


