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KAUNO MENININKŲ NAMŲ
2014 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

I. SITUACIJOS ANALIZĖ

Kauno menininkų namai (toliau- KMN) vykdydami priskirtas funkcijas ir siekdami įgyvendinti numatytus tikslus, per ataskaitinius
metus savo veikla tikslingai siekė puoselėti profesionalųjį meną. Kūrė ir organizavo visuomenei patrauklias įvairių meno žanrų nekartotines
programas. Žanriniu ir atlikimo požiūriu išsiskyrė šios programos: „Bitlai su kanklėmis“, epas „Vilgaudas“, „Pasadoblis mecosopranui ir gitarai“,
„Melancholijos bokštai“. Bendradarbiaujant su Klaipėdos, Jonavos, Rokiškio, Alytaus ir Šilutės kultūros skyriais ir meno kolektyvais sėkmingai
įgyvendintas projektas „Meno dienos 2013“, kuris tikimės taps tradiciniu KMN rudens sezono atidarymo akcentu ir praturtins miesto renginius.
Meno žinių portale www.kamane.lt nuosekliai fiksuoti kultūros procesai, didintas meno aktualijų matomumas ir informacinis
prieinamumas visoje Lietuvoje ir užsienyje. Bendrame kultūros leidinių ir tinklalapių kontekste portalas išsiskyrė solidžia ir kritiška laikysena,
sustiprino savo, kaip menotyrinės ir kultūrologinės minties skleidėjo poziciją. Pakeistas kamane.lt dizainas, patobulintas svetainės medžio
išdėstymas pritraukė naujų skaitytojų auditoriją. „Video“ rubrikoje pradėtos talpinti kultūros laidos.
Gerindami KMN paslaugų kokybę visiškai atnaujinome įstaigos tinklalapį kmn.lt, kuris tapo modernesnis, su patogesne navigacija ir
išsamesne informacija, kas ženkliai padidino KMN žinomumą ir visuomenės poreikių tenkinimą. Įvesta renginių vaizdo reportažų transliacija
praplėtė profesionalaus meno populiarinimo ir sklaidos ribas.
Dalyvaujant kultūros programų konkursuose pritraukta 108 tūkst. litų papildomų pajamų kultūrinei veiklai, kurie buvo sėkmingai
įsisavinti ir leido išplėsti renginių žanrų amplitudę. Galime pasidžiaugti, kad steigėjo skirto finansavimo dėka, parengtas KMN pastato fasado
remonto, langų restauravimo, ventiliacijos įrengimo techninis projektas, kurs įgalins nuoseklų pastato remontą ir renovaciją.
Kadangi nebuvo patvirtinti mūsų prašomi žurnalisto ir vaizdo operatoriaus etatai, kurie būtų ženkliai kilstelėję Kauno kultūros
aktualijų operatyvią sklaidą, suaktyvinę „Naujienų“ ir „Video“ skiltis portale kamane.lt,, buvo dirbama turimais resursais, neįgyvendinant visų
planuotų sumanymų.
Neišsprendus projektų vadovo etato klausimo, kuris dirbtų išskirtinai su kitų šalių meno organizacijomis ir menininkais, būsime
priversti atsisakyti numatyto strateginio tikslo, skatinančio tarptautinius ir tarpkultūrinius mainus, nes esamų žmogiškųjų resursų - laiko ir fizinių
galimybių tiesiog nepakanka.
Remdamiesi turimais finansiniais ir žmogiškaisiais resursais, Kauno menininkų namai 2013 m. programą įvykdė maksimaliais
rezultatais.
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Rodiklis

2013 m.

Renginių skaičius

212 renginių

Lankytojų skaičius

13 000

Konkretizuoti renginių ir koncertų lankytojų skaičiaus
negalime, nes daugelis koncertų, o taip pat parodų
lankymas buvo nemokami, varpų koncertai vyko
atviroje erdvėje.

Parduotų bilietų skaičius

931 vnt.

Dauguma renginių nemokami, arba vyko viešose miesto
erdvėse, todėl parduotų bilietų skaičius neatspindi
realaus lankytojų skaičiaus. 35 proc. auditorijos sudarė
studentai ir moksleiviai, kurie buvo įleidžiami
nemokamai.

16.811,50 Lt.

Visos lėšos buvo naudojamos Kauno menininkų namų
veiklai vystyti ir gerinti.

6.473,17 Lt.

2013 m. rėmimą sudarė rėmėjų paslaugos ir produkcija,
kurių neturime galimybių įvertinti pinigine išraiška.

KMN pajamos:
 uždirbtos lėšos už paslaugas, salės
nuomą ir parduotus bilietus;
 įstaigos privačios lėšos (2 proc. GPM,
verslo klientų parama);
 už

dalyvavimą

kultūros

programų

Pastabos

110.740,67 Lt.
Visi projektai sėkmingai įgyvendinti.

konkursuose
Iš viso:

134.025,34 Lt.
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II. 2013 METŲ TIKSLŲ REALIZAVIMO LAIPSNIS PAGAL PROGNOZUOTUS LAUKIAMUS REZULTATUS
Tikslas
1. Vystyti, organizuoti,
vykdyti meno ir kultūros
sklaidos projektus,
ugdant kultūros kūrėjų ir
vartotojų
bendruomiškumą ir
tenkinant jų kultūrinius
poreikius meniniu lygiu
ir formų įvairove.

Minimalus lauktas rezultatas
Lankytojų skaičiaus didėjimas
15 %
Įstaigos pajamų augimas 55 %
Lankytojų skaičius 11.500
Įstaigos pajamos 110.000
Renginių skaičius 192

2. Pristatyti meno
kultūros naujienas ir
aktualijas meno žinių
portale www.kamane.lt ir
tęsti konceptualią portalo
plėtrą.

200.000 vizitų
10 % didėjimas

Įstaigos pasiektas realus rezultatas
Maksimalus lauktas rezultatas
Sėkmingai bendradarbiaudami su Kauno ir kitų Lankytojų skaičiaus didėjimas 20%
respublikos miestų menininkais ir meno įstaigomis
ataskaitiniais metais suorganizavome 212 įvairių
Įstaigos pajamų augimas 70 %
meno žanrų ir inovatyvių raiškos formų renginių,
kurių atlikime dominavo jaunieji atlikėjai.
Renginiai vyko ne tik KMN patalpose, bet ir
Nacionaliniame Kauno dramos teatre, Vienybės
Lankytojų skaičius 12.000
aikštėje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės
muziejuje, KMN prieigose bei KMN terasoje.
Įstaigos pajamos 120.000
Sulaukėme 13 tūkst. žiūrovų. Lėšų pritraukimui iš
šalies parengėme 10 kultūros projektų, iš kurių 8
Renginių skaičius 196
gavo dalinį finansavimą. Teminiai renginiai ir
edukacinės
programos
vyko
nemokamai,
nemokamai renginiuose lankėsi ir studentai,
moksleiviai bei neįgalieji (32 % lankytojų). 2013
m. įstaiga turėjo 134.025,34 Lt. pajamų (84 %
daugiau nei pernai).
2013 m. www.kamane.lt maksimaliai pavyko
užmegzti bendradarbiavimą su skirtingų patirčių ir
kartų menotyrininkais, inicijuoti aktualias temas ir
diskusijas, operatyviai atliepti kultūros įvykių
pulsą, atnaujinti Kamane.lt veidą. 2013 m.
portalas sėkmingai įvykdė 4 (keturis) Kultūros
rėmimo fodo dalinai finansuotus projektus
(Projekto „Kamane.lt – profesionalios lietuvių
dailės sklaida internete“ dalyviai – skirtingų kartų
ir kompetencijų menotyrininkai bei dailėtyrininkai
– sukūrė 24 autorinius straipsnius dailės tema, iš
viso projekte dalyvavo 12 autorių; projekto
„Kamane.lt – Profesionali lietuvių literatūros
sklaida internete“ dalyviai sukūrė 25 autorinius
straipsnius literatūros tema, iš viso šiame projekte
dalyvavo 11 autorių; projekto „Kamane.lt –

220.000 vizitų
20 % didėjimas
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profesionalaus teatrinio vyksmo sklaida internete“
dalyviai – skirtingų kartų ir kompetencijų
teatrologai – sukūrė 23 autorinius straipsnius
teatro temomis, iš viso projekte dalyvavo 9
autoriai; projekto „Kamane.lt profesionalios
lietuvių fotografijos sklaida“ dalyviai – skirtingų
kartų ir kompetencijų autoriai (humanitarai,
menotyrininkai, fotografijos tyrėjai, studentai) –
sukūrė 15 autorinių straipsnių fotografijos tema, iš
viso šiame projekte dalyvavo 7 autoriai).
„Kamanės tekstus“ pradėjo perpublikuoti nauji
portalai. Statistikos prognozės pasiteisino
minimaliai: unikalių lankytojų skaičius išaugo 5%,
išsiplėtė geografinis lankytojų žemėlapis. 4%
padidėjo vidutinė apsilankymo trukmė.
3. Gerinti KMN paslaugų
kokybę.

15 % renginių ir virtualių
lankytojų skaičiaus didėjimas
Renginių lankytojų skaičius
11.500
Virtualių lankytojų skaičius
107.000
Renginių 192

Pagal LR Vyriausybės reikalavimus visiškai
atnaujinta KMN svetainė kmn.lt. Taip pat
atnaujintas portalo kamane.lt dizainas bei
svetainės medis. Pakeistas KMN logotipas bei
atnaujinti įstaigos reklaminiai stendai. Išplėsta
miesto renginių reklama miesto erdvėse, spaudoje,
kitų įstaigų interneto svetainėse. Nuosekliai
augintas „patiktukų“ skaičius socialiniuose
tinkluose. KMN svetainėje per 2013 m. apsilankė
125 tūkst. virtualių lankytojų, o renginiuose – 13
tūkst. žiūrovų. Įstaigos savireklamos didinimui
parengta tekstinė ir vizualinė medžiaga leidiniui
apie KMN istoriją ir veiklą. Bendradarbiaujant su
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio
fakulteto Filosofijos ir kultūros studijų katedra
atlikta KMN atvejo analizė.
Parengtas KMN pastato remonto techninis
projektas, suremontuotas šiluminis mazgas,
atnaujintas parodų salės bei atlikėjų kambarių
parketas, atliktas vieno kabineto remontas, įsigyti
3 kompiuteriai.

20% renginių ir virtualių lankytojų
skaičiaus didėjimas
Renginių lankytojų skaičius
12.000
Virtualių lankytojų skaičius
128.000
Renginių 196

 atlikti
kultūros ir meno

išleistas leidinys apie KMN
vartotojų tyrimai (apklausos ir
istoriją ir veiklą
jų analizė)
 parengta tekstinė ir vizualinė

parengtas KMN pastato
medžiaga leidiniui apie KMN
remonto techninis projektas
istoriją ir veiklą
atliktas parketo atnaujinimas
 pradėtas rengti KMN pastato
koncertinėje, parodų salėse ir
remonto techninis projektas
„Mūzų svetainėje“.
 atliktas parketo atnaujinimas
(šlifavimas
ir
lakavimas
koncertinėje salėje)
Komentaras: įstaiga savo veiklą vertina gerai (ateityje žada didinti mokamų renginių skaičių ir tobulinti įstaigos marketingą).
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III. KONTROLIERIAUS, VIDAUS AUDITO SKYRIAUS IR KITŲ INSTITUCIJŲ IŠVADOS
Nėra
IV. 2014 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS, INVESTICINIAI PROJEKTAI
Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2013-2015 m. strateginį tikslą „Užtikrinti programų įvairovę ir jų prieinamumą įvairių socialinių
sluoksnių meno vartotojams“ 2014 m. sieksime kurti, organizuoti ir pristatyti profesionalaus meno programas, operatyviai pristatyti meno ir
kultūros naujienas ir aktualijas meno ir žinių portale kamane.lt bei gerinti KMN paslaugų kokybę. Šie metiniai tikslai pagrįsti praėjusių metų
veiklos analize, bei vykdomų programų tęstinumu. Numatytų tikslų įgyvendinimui bus naudojamos valstybės lėšos, Kauno m. savivaldybės lėšos, 2
% pajamų mokesčio rėmėjų lėšos, juridinių ir fizinių asmenų parama, bei spec. lėšos.
Rengiant menines programas prioritetas bus skiriamas, atsižvelgiant į:
 išskirtinumą žanriniu arba atlikimo požiūriu;
 edukacinę reikšmę.
Veiklai įgyvendinti numatomi pageidautini asignavimai:


Tęstiniai ir nauji KMN projektai
Biudžeto lėšos
135.000



Įstaigos uždirbtos lėšos (tame tarpe iš KRF)
65.000

bendri kultūriniai projektai su kitomis švietimo ir kultūrinėmis organizacijomis;
Biudžeto lėšos
20.000



Įstaigos uždirbtos lėšos
15.000

Rėmėjų lėšos
-

meno, kultūros naujienas ir aktualijų pristatymas meno žinių portale www.kamane.lt ir portalo konceptuali plėtra;
Biudžeto lėšos
50.000



Rėmėjų lėšos
4.000

Įstaigos uždirbtos lėšos (tame tarpe iš KRF)
45.000

Rėmėjų lėšos
1.000

KMN paslaugų kokybės gerinimas.
Biudžeto lėšos
450.000

Įstaigos uždirbtos lėšos
5.000

Rėmėjų lėšos
2000 Lt (2 % GPM)
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V. VEIKLOS TURINYS
Tikslas
1. KURTI, ORGANIZUOTI IR PRISTATYTI PROFESIONALAUS MENO PROGRAMAS
Sėkmės kriterijus
Efekto:
1. lankytojų skaičiaus
didėjimas procentais
2. Įstaigos pajamų augimas
Rezultato:
1. lankytojų skaičius
2. Įstaigos pajamos
Produkto –
renginių skaičius

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

10 proc. didėjimas

15 proc. didėjimas

apie 1 proc.

apie 2 proc.

14 300
135.365,25,34 Lt

14 950
136.705,50 Lt

205

210
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Eil. Nr.

Vykdydami profesionalaus meno ir kultūros sklaidą visuomenei pristatysime:
Priemonės
pavadinimas

Renginių
skaičius

Atsakingi vykdytojai

Lėšos

1.1. Tęstiniai Kauno menininkų namų kuriami ir organizuojami projektai
1.1.1. „Įsimintiniausias
Direktorius ir direktoriaus
Privačių
1
pavaduotoja organizaciniams rėmėjų,
Kauno
menininkas“. Per
meno reikalams
Įstaigos
metus labiausiai
uždirbtos
pasižymėjusio
lėšos,
menininko rinkimai
savivaldybės
ir teatralizuota
biudžeto lėšos
menininko
kūrybinei
pagerbimo
veiklai,
ceremonija.
*žmogiškieji
ištekliai
1.1.2.

1.1.3.

1.1.4

„Susitikimo vieta Lietuva“- renginiai
skirti valstybinėms
šventėms ir Lietuvos
istorijai svarbioms
datoms.

Edukacinis
projektas „Kūrybos
valanda“ vakaraisusitikimai su
iškiliais
menininkais.
Nacionalinės
lietuvių literatūros ir
meno žodžio
sklaida.
Literatūriniai
skaitymai
„Nepamirškime
Mažojo princo“
pagal Antoine de
Saint-Exupery
„Mažąjį princą“.

Partneriai

Įvykdymo
terminas

Pastabos

Kauno menininkų namų kolegija,
Lietuvos rašytojų, tautodailininkų,
dailininkų, teatro, fotomenininkų,
kompozitorių sąjungų Kauno
skyriai, menininkai ir miesto
visuomenė

2015.01.09

Ceremonialas vyks
Kauno menininkų
namų pasirinktoje
erdvėje, dalyvaujant
kviestiniams svečiams.

Direktorius ir direktoriaus
pavaduotoja organizaciniams
meno reikalams

Įstaigos
uždirbtos
lėšos,
savivaldybės
biudžeto lėšos
kūrybinei
veiklai,
*žmogiškieji
ištekliai

Įvairių meno šakų atstovai,
muzikos kolektyvai, meno ir
muzikos mokyklų mokiniai.

2014 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai nemokami.
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Direktoriaus pavaduotoja
organizaciniams meno
reikalams.

Įstaigos
uždirbtos
lėšos,
savivaldybės
biudžeto lėšos
kūrybinei
veiklai, KRF
lėšos,
*žmogiškieji
ištekliai

Kūrybinės sąjungos, žiniasklaida,
individualūs menininkai.

2014 m.
gruodžio
mėn.

Renginių skaičius
priklausys nuo gauto
finansavimo.

Įstaigos
uždirbtos lėšos,
savivaldybės
biudžeto lėšos
kūrybinei
veiklai,
*žmogiškieji
ištekliai

Aktoriai: Liucija Zorūbaitė,
Henrikas Savickis, Miglė
Pauliukaitytė, Albinas Budnikas

Direktorius
3

Renginiai nemokami.

2014 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai mokami.
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1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

„Meno dienos
Kaune“. Kauno bei
kitų miestų
profesionalaus meno
pristatymas

Projektas su
jaunaisiais
menininkais
„Būsimųjų
menininkų
kūrybiniai
ieškojimai":
jaunųjų muzikos
atlikėjų programų ir
vaizduojamojo
meno parodų
pristatymas.
Vizualaus meno
parodos. Šalies
įvairių krypčių
profesionalių
vizualinio meno
atstovų autorinių
darbų parodos.
Kauno varpų
koncertai. Miesto
kariljonierių
muzikos programos.

Direktorius, vadybininkė

Savivaldybės
biudžeto lėšos,
įstaigos
uždirbtos
lėšos,
*žmogiškieji
ištekliai

Lietuvos kultūros įstaigomis,
individualūs menininkai, meno
kolektyvai ir kultūros draugijos

2014 m.
lapkričio
mėn.
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Direktoriaus pavaduotoja
organizaciniams meno
reikalams, vadybininkė

Įstaigos
uždirbtos
lėšos,
*žmogiškieji
ištekliai

Vilniaus dailės akademijos Kauno
dailės fakultetas, Kauno dailės
gimnazija, Vaikų ir moksleivių
laisvalaikio rūmai; Kauno 1-oji
muzikos mokykla, A. Kačanaukso
muzikos mokykla, J. Naujalio
muzikos gimnazija, K. Petrausko
muzikos mokykla, Kauno
apskrities J. Gruodžio
konservatorija ir kt.

2014 m.
gruodžio
mėn.

Moksleivių renginiai
nemokami.

Direktoriaus pavaduotoja
organizaciniams meno
reikalams, dailininkas

Įstaigos
uždirbtos
lėšos,
*žmogiškieji
ištekliai

Lietuvos dailininkų,
fotomenininkų sąjungos,
tautodailininkų draugija ir
individualūs menininkai

2014 m.
gruodžio
mėn.

Įėjimas nemokamas.

19

105

Direktorius

Savivaldybės
biudžeto lėšos
kūrybinei
veiklai,
*žmogiškieji
ištekliai
(vadybininkė,
buhalterė)

Kariljonierių gildija

2014 m.
gruodžio
mėn.

Koncertai nemokami.

Savivaldybės
biudžeto lėšos,
įstaigos
uždirbtos
lėšos, KRF
lėšos
*žmogiškieji
ištekliai

Kauno ir Vilniaus muzikos
kolektyvai, individualūs muzikos
atlikėjai.

2014 m.
gruodžio
mėn.

Projektas bus
vykdomas jei bus
gautas finansavimas.
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1.2. Nauji KMN rengiami ir organizuojami edukaciniai projektai
1.2.1. Edukacinis
Direktoriaus pavaduotoja
akademiko
6
organizaciniams meno
Giedriaus
reikalams, vadybininkė
Kuprevičiaus
muzikinių pokalbių
ciklas “Kitokios
muzikos link“

Renginiai mokami.
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1.2.2.

1.2.3.

1.2.4

Jaunųjų menininkų
projektas „Sintezė“,
aktyvinantis ir
populiarinantis
jaunuosius meno
kūrėjus bei
šiuolaikinio teatro
bei performanso
meną.
„Šiuolaikinio šokio
miniatiūros
Lietuvos miestams
ir miesteliams“,
propaguojantis
jaunuosius šokio
atlikėjus ir šokio
meną
Edukacinis
teatralizuotas
kultūros projektas
skirtas šeimai

Vadybininkė
6

Įstaigos
uždirbtos
lėšos, KRF
lėšos
*žmogiškieji
ištekliai

individualūs muzikos atlikėjai

2014 m.
gruodžio
mėn.

Projektas bus
vykdomas jei bus
gautas finansavimas.

Renginiai mokami.

Vadybininkė
4

Direktorius
2

Įstaigos
uždirbtos
lėšos, KRF
lėšos,
*žmogiškieji
ištekliai

Modernaus šokio jaunieji atlikėjai

Savivaldybės
biudžeto lėšos,
įstaigos
uždirbtos
lėšos,
*žmogiškieji
ištekliai

Nacionalinis Kauno dramos
teatras

2014 m.
gruodžio
mėn.

Projektas bus
vykdomas jei bus
gautas finansavimas

Renginiai mokami.

2014 m.
gruodžio
mėn.

Jei bus gautas
finansavimas

Renginiai mokami.

2. Kiti projektai, bendradarbiaujant su kūrybinėmis sąjungomis, draugijomis, individualiais menininkais, meno kolektyvais ir kt. meno ir švietimo įstaigomis
2.1.
Direktoriaus pavaduotoja
Įstaigos
Visų sričių menininkai, meno
2014 m.
Renginiai mokami.
„Menininkai ir
8
organizaciniams meno
uždirbtos
kolektyvai ir kt.
gruodžio
meno kolektyvai reikalams, vadybininkė
lėšos,
mėn.
Kauno miestui“.
Įvairių meno sričių
*žmogiškieji
atstovų programų
ištekliai
pristatymas.
2.2.

Meno festivaliai:
1. Respublikinis
meno ir muzikos
mokyklų jaunųjų
pianistų festivalis –
maratonas;
2. Šeimyninio
muzikavimo
festivalis;
3. Tarptautinis
„Poezijos
pavasario“ festivalis

3

Direktoriaus pavaduotoja
organizaciniams meno
reikalams, vadybininkė

Įstaigos
uždirbtos
lėšos,
*žmogiškieji
ištekliai

Lietuvos krašto fortepijono
mokytojų draugija, M. Petrausko
muzikos mokykla, Rašytojų
sąjungos Kauno skyrius

2014 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai nemokami.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7

„Pegasas 2014“ .
Vakarai –
susitikimai,
panoraminiai
kūrybos vakarai su
Kauno rašytojais.
Edukaciniai
renginiai bendrojo
lavinimo
mokykloms ir
gimnazijoms
Muzikos vakarai
skirti jaunimui įvairius muzikos
žanrus akustiškai
pristatantys jaunimo
pamėgti atlikėjai ir
grupės.
„Geriausias metų
kūrinys“- tradicinė
Kauno miesto
dailininkų parodakonkursas
Tarptautinė Teatro
diena. „Fortūnos“
apdovanojimo
šventė

Direktoriaus pavaduotoja
organizaciniams meno
reikalams, vadybininkė

Įstaigos
uždirbtos
lėšos,
*žmogiškieji
ištekliai

Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno
skyrius

2014 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai nemokami.

5

Direktoriaus pavaduotoja
organizaciniams meno
reikalams, vadybininkė

Įstaigos
uždirbtos
lėšos,
*žmogiškieji
ištekliai

Kauno M. K. Čiurlionio draugija,
Kauno m. švietimo neformaliojo
ugdymo skyrius

2014 m.
lapkričio
mėn.

Renginiai nemokami.

10

Direktoriaus pavaduotoja
organizaciniams meno
reikalams, vadybininkė

Savivaldybės
biudžeto lėšos,
Įstaigos
uždirbtos
lėšos,
*žmogiškieji
ištekliai

VšĮ „Kultūros gurmanai“,
Lietuvos džiazo federacija,
populiariosios grupės ir atlikėjai

2014 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai mokami.

5

Direktorius

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Nacionalinis M. K. Čiurlionio
dailės muziejus

2014 m.
kovo mėn.

Renginys nemokamas

Direktorius

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Lietuvos teatro sąjungos Kauno
skyrius, Kauno m. teatrai

2014 m.
kovo mėn.

1

1

* Šio tikslo priemonių vykdyme užimti visi KMN darbuotojai, išskyrus portalo www.kamane.lt vyr. redaktorė, techninė redaktorė ir anglų kalbos
vertėja.
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Tikslas
2. PRISTATYTI MENO KULTŪROS NAUJIENAS IR AKTUALIJAS MENO ŽINIŲ PORTALE WWW.KAMANE.LT IR TĘSTI
KONCEPTUALIĄ PORTALO PLĖTRĄ.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs

Laukiami maksimalūs rezultatai

rezultatai
Unikalūs ir kokybiški tekstai teatro, literatūros,
dailės, kino, fotografijos, architektūros ir
tarpdisciplininių menų temomis; turimas portalo
redaktorių įdirbis ir patirtis. Operatyvios reakcijos
į kultūros pulsą, nuosekli kultūros naujienų
sklaida.

Išaugęs 5 proc. vartotojų,
apsilankymų (vizitų) skaičius,
„Kamanės tekstų“ atgarsiai kituose
portaluose, Kamane.lt vardo
garsinimas ir aktualinimas.
Priklausomai nuo kitų fondų lėšų
(KRF) , 2014 m. numatoma
inicijuoti 50 autorinių straipsnių
(„Kamanės tekstų“ skiltis)

8 proc. proc. išaugęs vartotojų skaičius, „kamaniška“
pozicija miesto aktualijų klausimu – naujienų rubrikos
savitumas, autorinio žodžio stiprinimas Kauno problemų
klausimu.
Priklausomai nuo kitų fondų lėšų (KRF) 2014 m. numatoma
inicijuoti 110 autorinių straipsnių („Kamanės tekstų“ skiltis)

Priemonės:
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

1.

Lietuvių literatūros sklaida internete: lietuvių autorių
kūrybos apžvalga, naujausių knygų recenzijos,
reportažai iš literatūros renginių, interviu su Lietuvos
rašytojais. Numatomas bendradarbiavimas su jaunosios
ir vyresniosios kartos literatūrologais.
Profesionalaus lietuvių teatro procesų fiksavimas,
sklaida ir archyvavimas: teatrologų straipsniai,
spektaklių recenzijos, teatro įvykių apžvalgos ir
komentarai. Reportažai iš teatro festivalių, interviu su
teatro kūrėjais. Profesionalus žvilgsnis į šokio, muzikos,
lėlių teatro bei performanso meno barus.
Architektūros objektų fiksavimas ir analizavimas,
architektūros naujienų kaupimas ir sklaida: Kauno
architektūrinės atminties tyrimas, architektų veiklos

2

3.

Atsakingi vykdytojai

Lėšos

Partneriai

Įvykdymo
terminas

Vyr. redaktorė, techninė
redaktorė.

Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
KRF lėšos

2014 m. gruodžio
mėn.

Vyr. redaktorė, techninė
redaktorė.

Savivaldybės biudžeto Dienraščiai „Kauno
lėšos kūrybinei veiklai, diena“ ir
kaunodiena.lt,
KRF lėšos
„Lietuvos rytas“,
„Lietuvos žinios“,
kultūros ir meno
Savivaldybės biudžeto leidiniai
lėšos kūrybinei veiklai, „Archiforma“,
Statyba ir
KRF lėšos

2014 m. gruodžio
mėn.

Vyr. redaktorė, techninė
redaktorė.

2014 m. gruodžio
mėn.
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4.

5.

6.

7.

8

populiarinimas kaupiant ir skleidžiant įvairaus žanro
autorinį turinį –
probleminius straipsnius, komentarus, interviu,
architektūros leidinių recenzijas.
Profesionaliosios lietuvių dailės sklaida internete:
dailėtyrininkų ir menotyrininkų straipsniai dailės
temomis, interviu su Lietuvos kūrėjais, operatyvi ir
profesionali reakcija į vizualaus meno vyksmą.
Fotografijos skiltis: Profesionalios lietuvių fotografijos
procesų fiksavimas kaupiant ir skleidžiant įvairaus žanro
autorinį turinį –
parodų apžvalgas, katalogų ir albumų recenzijas,
interviu su fotomenininkais, reportažus iš festivalių,
probleminius straipsnius ir kt. fotografijos aktualijas
atliepiančius tekstus.
Kino ekranai: menotyrininkų ir kino kritikų straipsniai
apie Lietuvos kino įvykius, reportažai iš tarptautinių
kino festivalių. Kino režisierių portretai.
Žvilgsnis į tarpdisciplininius menus:
dėmesys tarpsritiniams kultūros įvykiams, jų
komentavimas
Portalo savireklama, ryšiai su užsieniu, lankomumo
statistikos analizė

Vyr. redaktorė, techninė
redaktorė.

Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
KRF lėšos

Vyr. redaktorė, techninė
redaktorė.

Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
KRF lėšos

Vyr. redaktorė, techninė
redaktorė.

Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
KRF lėšos
Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
KRF lėšos
Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
KRF lėšos
Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
KRF lėšos

Vyr. redaktorė, techninė
redaktorė.
Vyr. redaktorė, techninė
redaktorė.

9.

Kauno aktualijos Kamanės akimis – autorinis portalo
autorių žvilgsnis į miesto gyvenimą

Vyr. redaktorė, techninė
redaktorė

10.

Pradedančių menotyrininkų, literatūrologų ir
humanitarų ugdymas: galimybė publikuotis
pradedantiems profesionalams, praktinės konsultacijos,
jaunimo edukacija

Vyr. redaktorė

Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
Rėmėjų lėšos

architektūra“,
„Dailė“, „Kultūros
barai“, „Metai“,
„Muzikos barai“,
„Literatūra ir
menas“, „7 meno
dienos“, „Šiaurės
Atėnai“, „Nemunas‘,
portalai
Bernardinai.lt,
menufaktura.lt ir
kulturpolis.lt. ,
LRT.lt, 15min.lt.
informaciniai
portalai balsas.lt,
delfi.lt ir kt.,
aukštosios mokyklos,
įvairios kūrybinės
organizacijos Kaune
ir Lietuvoje, LR
kultūros atašatai
užsienyje, kultūros
laidos „Kultūra „Per
Penki TV“,
„Alchemija TV“,
meno festivaliai ir kt.

2014 m. gruodžio
mėn.
2014 m. gruodžio
mėn.

2014 m. gruodžio
mėn.
2014 m. gruodžio
mėn.
2014 m. gruodžio
mėn.
2014 m. gruodžio
mėn.
2014 m. gruodžio
mėn.

* Šias priemones vykdys portalo vyr. redaktorė, techninė redaktorė ir vertėja.
Portalo rubrikų apimtys priklausys nuo gauto finansavimo.
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Tikslas
3. GERINTI KMN PASLAUGŲ KOKYBĘ.

Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

3 proc. padidėjimas

4 proc. padidėjimas

Rezultato:
1. renginių lankytojų skaičius

14.300

14.950

2. virtualių lankytojų skaičius

123.600

124.800

205

210

Efekto - renginių ir virtualių lankytojų
skaičiaus didėjimas

Produkto:
1. renginių skaičius
2. atlikti darbai

 suredaguotas ir atiduotas spaudai KMN
istorijos ir veiklos reklaminis bukletas;
 parengtas
programos projektas turto
remontui ir atnaujinimui pagal prioritetus
 atlikti turto remonto atnaujinimo darbai
(einamasis įstaigos turto remontas)
 darbuotojų darbo inventoriaus atnaujinimas

išleistas leidinys apie KMN istoriją ir
veiklą
 parengta
programa turto remontui ir
atnaujinimui
 atlikti turto remonto atnaujinimo darbai
(koncertinės salės ir koridorių parketo
atnaujinimas, ventiliacinės sistemos įrengimas
koncertinėje salėje, pastato šiluminės varžos
įvertinimas)
 įsigytas tarnybinis automobilis.


Eil. Nr.

Priemonės

1.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

KMN istorijos ir veiklos
reklaminis bukleto
leidyba ir KMN veiklos
marketingo tobulinimas

Vadybininkė, dailininkas

Lėšos

Partneriai

Įstaigos uždirbtos
lėšos, savivaldybės
biudžeto lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

UAB „Lameta“

Įvykdymo
terminas
2014 m. gruodžio
mėn.

Pastabos
Jei bus pakankamas
finansavimas
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2.

KMN reklaminių
informacinių spaudinių
gamyba (afišos,
skrajutės, kvietimai ir kt.)

3.

KMN turto remonto ir
atnaujinimo darbai

Dailininkas

Direktoriaus
pavaduotojas ūkio
reikalams

Įstaigos uždirbtos
lėšos, savivaldybės
biudžeto lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

2014 m. gruodžio
mėn.

Savivaldybės
biudžeto lėšos,
įstaigos uždirbtos
lėšos

2014 m. gruodžio
mėn.

Jei bus pakankamas
finansavimas

GALIMOS GRĖSMĖS INSTITUCIJAI, SIEKIANT SAVO TIKSLŲ
Eksperimentinės Kultūros tarybos kultūros paraiškų finansavimo sąlygos gali apsunkinti laukiamą lėšų pritraukimą, dėl to gali neįvykti visos
planuotos programos. Galima darbuotojų kaita ir dideli darbo krūviai, nepatvirtinti veiklos plėtrai pageidautini etatai, neleis įvykdyti planuotų
strateginių tikslų. Alternatyvos šiems darbams vykdyti nėra.

Parengė
Direktoriaus pavaduotoja
organizaciniams meno reikalams

Laima Rainienė

SVARSTYTA
Meno taryboje (teatrams ir koncertinėms įstaigoms)
Centro taryboje (kultūros centrams)
Muziejaus taryboje (muziejams)
Bibliotekos taryboje (bibliotekoms)

SUDERINTA
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