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KAUNO MENININKŲ NAMŲ
2015 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

I. SITUACIJOS ANALIZĖ
Kauno menininkų namai (toliau – KMN) įgyvendindami 2014 m. veiklos programą, sėkmingai plėtojo kultūrinę veiklą, rengė ir įgyvendino
kultūrinius, meninius, edukacinius projektus, prisidėjo prie teigiamo Kauno miesto įvaizdžio bei kultūringo laisvalaikio praleidimo tradicijos
formavimo, kultūrinio gyvenimo įvairovės turtinimo.
2014 m. kauniečiams ir miesto svečiams buvo surengta 215 įvairaus pobūdžio renginių (koncertų, spektaklių, literatūros vakarų, edukacinių
programų, festivalių, performansų, vaizduojamojo meno parodų, seminarų ir kt.). Kūrybinėse ir meninėse programose dalyvavo įvairaus amžiaus
grupių talentingi jaunieji, ir jau pripažinti profesionalūs menininkai iš Kauno, kitų Lietuvos miestų (Klaipėdos, Ukmergės, Panevėžio, Mažeikių,
Vilniaus), bei užsienio šalių (Estijos, Norvegijos, Ukrainos, Latvijos, JAV, Lenkijos, Austrijos, Slovakijos). Įstaigos veiklą atspindintys renginių
anonsai, reportažai, atgarsiai buvo viešinami pasitelkiant kmn.lt interneto svetainę, Kauno menininkų namų facebook profilį, portalą Kamane.lt, bei
kitas žiniasklaidos ir informacijos sklaidos priemones. Vykdant KMN projektinę veiklą meninių programų pristatymo geografija išsiplėtė už KMN
ribų: tęstinio jaunųjų menininkų projekto „Sintezė“ renginiai vyko Kauno m. viešose bei kitų įstaigų erdvėse; projektas „Šiuolaikinio šokio
miniatiūros Lietuvos miestams ir miesteliams“ programas pristatė Kaišiadoryse, Šiluvoje, Druskininkuose. Bendradarbiaujant su kūrybinėmis
sąjungomis, įstaigos personalas prisidėjo organizuojant ir administruojant Kauno miestą reprezentuojančius renginius: Tarptautinės teatro dienos
minėjimą Žalgirio arenoje, „Poezijos pavasario 2015“, tarptautinio šiuolaikinės muzikos festivalio „Iš arti“ renginius, taip pat buvo surengti keli
vakarai skirti Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti. Toliau buvo sėkmingai plėtotas kultūrinis bendradarbiavimas su meno,
bendrojo lavinimo bei universitetinėmis mokymosi įstaigomis, kūrybinėmis ir socialinėmis bendruomenėmis, taip prisidedant prie etinių vertybių
puoselėjimo, neformalaus ir pilietinio ugdymo, jaunimo užimtumo.
Tęstinis, dešimtus metus lietuvių ir anglų kalbomis veikiantis, visų rūšių profesionalų meną vertinantis bei apie kūrėjų pasiekimus
informuojantis meno žinių portalas www.kamane.lt išliko atsakingos menotyros erdve, naudinga ir aktualia įvairių sričių kūrėjams, kultūrologams,
menotyrininkams, kritikams, akademinei bendruomenei, studentijai, nepaviršutiniškai menu besidomintiems įvairaus amžiaus skaitytojams bei
užsienio interneto vartotojams, ieškantiems informacijos apie Kauno bei visos Lietuvos meną ir kultūrą. Portale sistemingai kaupta ir skleista su
profesionaliuoju menu susijusi informacija, ji archyvuota, versta į anglų kalba, „Kamanės tekstų“ rubrikoje inicijuoti autoriniai tekstai. Prisidedant
prie akademinio jaunimo edukacinio ir profesinio ugdymo, buvo suteikta galimybė pradedantiesiems menotyrininkams ir humanitarams publikuoti
savo darbus, atlikti praktines užduotis. Atnaujintas Kamane.lt logotipas atgaivino ir pagerino portalo įvaizdį, techniškai patobulintas „Video“ langas
suteikė galimybę matyti daugiau ir įvairesnių kultūros reportažų. Sėkmingai ir sklandžiai tęstas bendradarbiavimas su internetinėmis televizijomis
„Kultūra per „Penki TV“, TV „Alchemija“, savo reportažus apie Kauno menininkus ir svarbiausius miesto kultūros įvykius perkelti į Kamane.lt
erdvę sutiko Kauno televizijos „Init“ kultūros laida „Mūzos“.
Gavus Kauno m. savivaldybės finansavimą KMN koncertų salėje buvo sumontuota oro kondicionavimo (vėsinimo) sistema, kuri prisidės
prie renginių lankytojų aptarnavimo kokybės gerinimo. Siekiant užtikrinti įstaigos darbuotojų, lankytojų, bei materialaus turto apsaugą, visame
KMN pastate buvo sumontuota priešgaisrinės signalizacijos sistema. Įstaigos patrauklumui, žinomumui bei žiūrovų saugumui didinti (ypač
tamsiuoju paros metu) įrengtas pastato fasado apšvietimas. Kad būtų palankesnės darbo sąlygos, bei taupoma šilumos energija vyr. buhalterės
kabinete buvo pakeisti seni, nesandarūs langai. Panaudojant įstaigos uždirbtas lėšas buvo įsigytas naujesnio modelio, geresnių techninių
specifikacijų naudotas automobilis „Ford Galaxy“.
Kad būtų įgyvendinti visi KMN planuoti sumanymai trukdė keletas tęstinių išorinių ir vidinių veiksnių. Pritraukti didesnius žiūrovų srautus
reikalinga efektyvi, masinės informacijos sraute išsiskirianti (tuo pačiu reikalaujanti didelių finansinių investicijų) įstaigos ir jos veiklos reklama.
Turimais resursais ir žmogiškaisiais išteklias šis darbas vykdomas sėkmingai, tačiau ne taip sparčiai kaip norėtųsi. Prie lankytojų skaičiaus per lėto
augimo prisideda ir tai, kad vyrauja jaunimo kultūrinio išprusimo stoka, visuomenės informavimo priemonėse dažniausiai eskaluojami
menkaverčiai, jokios išliekamosios vertės neturintys „populiarūs kultūros gaminiai“, formuojantys negatyvią nuomonę apie profesionalųjį meną.
2

Turime pastebėti, kad valstybėje vis dar juntamas pasyvus privataus verslo indėlis į kultūros vystymą, nėra susiklosčiusios smulkių kultūros įstaigų
mecenavimo tradicijos, kas apsunkina privačių rėmėjų paieškas. Realioms fizinėms galimybėms neadekvatūs darbo krūviai trukdo plėtoti
bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis bei menininkais ir užsienio. Nors LR Kultūros ministro įsakymu buvo padidintas kultūros
darbuotojų darbo užmokestis, tačiau jis išliko nekonkurencingas, administracijos darbuotojams ir techniniam personalui darbo užmokestis liko
nepakitęs.
Paini teisės aktų sistema jau kuris laikas neleidžia nustatyti ir patvirtinti žemės sklypo prie pastatų V. Putvinskio g. 56 detaliojo plano,
kadangi dalis sklypo patenka į Kauno m. savivaldybės valstybinės reikšmės miškus. Nesutvarkyta sklypo detaliojo plano dokumentacija riboja
KMN galimybes teikti paraiškas Europos Sąjungos struktūriniams fondams pastato fasado kapitalinio remonto finansavimui gauti.
Rodiklis

2014 m.

Renginių skaičius

215 renginių

Lankytojų skaičius

Parduotų bilietų skaičius

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

kultūros

Iš viso:

programų

Pastabos

14 600

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

677 vnt.

Didžioji
organizuojamų
renginių
dalis
yra
nekomerciniai, nemokami, orientuoti tenkinti įvairių
bendruomenės grupių poreikius, aktyviai formuoti
kultūrinę visuomenę

3 474,61 €
(11 997,14 Lt.)

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

1 547,16 €
(5 342,02 Lt.)

2014 m. rėmimą sudarė rėmėjų paslaugos ir produkcija,
kurių neturime galimybių įvertinti pinigine išraiška.

17 377,20 €
(60 000 Lt.)

Visi projektai sėkmingai įgyvendinti.

22 398,97 €
(77 339,16 Lt.)
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II. 2014 METŲ TIKSLŲ REALIZAVIMO LAIPSNIS PAGAL PROGNOZUOTUS LAUKIAMUS REZULTATUS
Tikslas
1. Kurti, organizuoti ir
pristatyti profesionalaus
meno programas

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

Įstaigos pasiektas realus rezultatas
Per 2014 m. Kauno menininkų namai,
bendradarbiaudami su Kauno bei kitų Lietuvos
miestų kultūros įstaigomis ir menininkais (didelė
Įstaigos pajamų augimas 1 % jų dalis- jaunieji kūrėjai), taip pat svečiais kūrėjais
iš užsienio, suorganizavo ir pristatė 215 įvairias
meno sritis apimančių renginių, kuriuose
Lankytojų skaičius 14 300
apsilankė apie 14 600 žiūrovų (12 % didėjimas).
Siekiant tenkinti įvairių bendruomenės grupių
Įstaigos pajamos 135.365,25 Lt poreikius bei aktyviai formuoti kultūrinę
visuomenę, edukacinės programos, parodos, dalis
Renginių skaičius 205
koncertų buvo rengiami nemokamai. Kaip ir
kasmet, vykdant projektinę veiklą dalinį
finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos gavo 6
įstaigos parengti projektai. Iš viso per metus
Kauno menininkų namų uždirbtos pajamos sudarė
22 398,97 € (77 339,16 Lt.; mažesnes pajamas
galima pagrįsti mažesnėmis, nei ankstesniais
metais, dalinio finansavimo sumomis iš LKT).
Projektai
ir
meninės
programos
buvo
realizuojamos ne tik pačiuose Kauno menininkų
namuose, bet ir kitose Kauno m. viešose bei kitų
įstaigų erdvėse, taip pat Kaišiadoryse, Šiluvoje,
Druskininkuose.
Išaugęs 5 proc. vartotojų,
Bendrame kultūros leidinių ir tinklapių kontekste
apsilankymų (vizitų) skaičius, profesionalaus
meno
žinių
portalas
„Kamanės tekstų“ atgarsiai
www.kamane.lt
išsiskyrė solidžia ir kritiška
kituose portaluose, Kamane.lt laikysena, išlaikė savo, kaip menotyrinės ir
vardo garsinimas ir
kultūrologinės minties, skleidėjo poziciją. 2014 m.
aktualinimas. Priklausomai nuo portalas sėkmingai įvykdė 3 (tris) Lietuvos
kitų fondų lėšų (LKT) , 2014 kultūros tarybos finansuotus projektus. Per metus
m. numatoma inicijuoti 50
„Kamanės tekstų“ rubrikoje buvo patalpinta 90
autorinių straipsnių („Kamanės autorinių tekstų, iš kurių nemaža dalis buvo skirta
tekstų“ skiltis)
išskirtinai Kauno kultūros įvykių komentavimui ir
apžvalgai. Autorinius tekstus rašė per 40 įvairių
sričių,
skirtingų
kartų
ir
kompetencijų
menotyrininkų. „Kamanės tekstus“ reguliariai
Minimalus lauktas rezultatas
Lankytojų skaičiaus didėjimas
10 %

Maksimalus lauktas rezultatas
Lankytojų skaičiaus didėjimas
15%
Įstaigos pajamų augimas 2 %
Lankytojų skaičius 14 950
Įstaigos pajamos 136.705,50 Lt.
Renginių skaičius 210

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
(LKT) 2014 m. numatoma
inicijuoti 110 autorinių straipsnių
(„Kamanės tekstų“ skiltis)
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perpublikavo įvairūs portalai.
Atnaujintas Kamane.lt logotipas atgaivino ir
pagerino portalo įvaizdį, techniškai patobulintas
„Video“ langas (įdiegta „Vimeo“ sistema) suteikė
galimybę matyti daugiau ir įvairesnių kultūros
reportažų.
Tęstas
bendradarbiavimas
su
internetinėmis televizijomis „Kultūra per „Penki
TV“, TV „Alchemija“, savo reportažus apie
Kauno menininkus ir svarbiausius miesto kultūros
įvykius perkelti į Kamane.lt erdvę sutiko Kauno
televizijos „Init“ kultūros laida „Mūzos“.
Užmegztas bendradarbiavimas su Kauno medinės
architektūros duomenų bazės „Archimedė“
mokslininkų komanda. Inicijuojant diskusijas,
publikuojant tekstus prisidėta prie idėjos apie
Kauno, kaip UNESCO saugomo miesto,
populiarinimo ir kt.
Statistikos prognozės pasiteisino ne pilnai: portalo
vartotojų skaičiaus didėjimas nepastebėtas, tačiau
užfiksuotas 2 % auditorijos (naujų
lankytojų)
augimas, tinklapio populiarėjimas regionuose.
0,3 % padidėjo vidutinio apsilankymo seanso
trukmė.
Autorinių tekstų, naujienų sklaidos, auditorijos
plėtros ir operatyvumo rodikliai siekia numatytus
maksimalius lūkesčius. Sumažėjęs vartotojų
skaičius galimai sietinas su nusistovėjusia tvarka
– 2014 m. Kamane.lt kliovėsi 2013 m. padarytu
didžiuliu įdirbiu (kardinalus portalo pertvarkymas,
pasikeitusi redakcijos sudėtis lėmė pernykštį
staigų vartotojų skaičiaus augimą)
3. Gerinti KMN paslaugų
kokybę.

3 % renginių ir virtualių
lankytojų skaičiaus didėjimas
Renginių lankytojų skaičius
14.300

2014 m. įstaiga sėkmingai bendradarbiavo su
įvairiomis
kultūros,
švietimo
ir
kt.
organizacijomis. Taip pat buvo užmegzti ryšiai su
Druskininkų, Kaišiadorių, Šiluvos kultūros
bendruomenėmis. Pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis su KTU Audiovizualinių menų katedra,
pagal kurią katedros studentai atlikdami praktiką

4 % renginių ir virtualių lankytojų
skaičiaus didėjimas
Renginių lankytojų skaičius
14.950
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Virtualių lankytojų skaičius
123.600
Renginių 205
 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

atliko KMN vykusių renginių garso įrašus, kuriuos
vėliau pateikė skaitmeninėse laikmenose.
Siekiant būti patrauklesniems įstaigos renginių
lankytojams, buvo aktyviai administruojamas
įstaigos
profilis
„facebooke“
platformoje
(rengiami konkursai, pateikiami renginių anonsai).
KMN įstaigos svetainėje kmn.lt buvo talpinama
išsami informacija apie renginius įstaigoje,
buvusių renginių foto ir video akimirkos, kita, su
įstaigos veikla susijusi svarbi informacija. Per
2014 m. KMN svetainėje apsilankė 16 100
unikalių vartotojų, kurie atliko per 169 000
svetainės puslapių peržiūrų. Įstaigos renginius
aplankė apie 14 600 žiūrovų ir klausytojų.

Virtualių lankytojų skaičius
124.800
Renginių 210

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
2014 m. koncertų salėje buvo sumontuota oro šiluminės varžos įvertinimas)
kondicionavimo (vėsinimo) sistema, visame KMN  įsigytas tarnybinis automobilis.
pastate sumontuota priešgaisrinės signalizacijos
sistema, pakeistas nesandarus vyr. buhalterės
kabineto langas, įrengtas pastato fasado
apšvietimas.
Panaudojant įstaigos uždirbtas lėšas buvo įsigytas
naujesnio
modelio,
geresnių
techninių
specifikacijų naudotas automobilis „Ford Galaxy“.
Gerinant darbuotojų darbo sąlygas įstaiga įsigijo 2
kompiuterius, mobilaus ryšio telefoną, biuro
baldus (spinta, komoda, lentynos).


Komentaras: įstaiga savo veiklą vertina gerai (ateityje žada tobulinti paslaugų kokybę ir efektyvumą, gerinant įstaigos įvaizdį ir rinkodarą).
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III. KONTROLIERIAUS, VIDAUS AUDITO SKYRIAUS IR KITŲ INSTITUCIJŲ IŠVADOS
Nėra
IV. 2015 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS, INVESTICINIAI PROJEKTAI
Atsižvelgiant į praėjusių metų KMN veiklą, įstaigos strategiją bei esamą ir galimai didėjantį įstaigos finansavimą 2015 m. planuojame
inicijuoti, rengti ir įgyvendinti įvairioms gyventojų grupėms patrauklias profesionalaus meninio lygio ir turinio kultūros, meno bei edukacines
programas, vystyti dešimtus metus veikiančio interneto portalo www.kamane.lt informatyvią veiklą kaupiant ir pristatant visų rūšių meno aktualijas
bei tobulinti KMN teikiamų paslaugų kokybę. Šiais tikslais sieksime pritraukti didesnius bendruomenės srautus dalyvauti kūrybinėje ir kultūrinėje
veikloje bei keistis gerąja patirtimi, gerinti laisvalaikio praleidimo kokybę, ugdyti jaunąją kultūros vartotojų kartą, prisidėti prie negatyvių
visuomenės reiškinių skaičiaus mažinimo. Veiklos programos tikslai yra ilgalaikiai ir tęstiniai, kad būtų tinkamai įgyvendinami strateginiame plane
numatyti tikslai ir uždaviniai.
Numatytų tikslų įgyvendinimui bus naudojamos valstybės lėšos (Lietuvos kultūros tarybai pateiktos paraiškos daliniam programų
finansavimui), Kauno m. savivaldybės lėšos, 2 % pajamų mokesčio rėmėjų lėšos, juridinių ir fizinių asmenų parama, bei spec. lėšos.
Veiklai įgyvendinti numatomi pageidautini asignavimai:


Tęstiniai ir nauji KMN projektai
Biudžeto lėšos
135.000



Įstaigos uždirbtos lėšos (tame tarpe iš LKT)
70.000

bendri kultūriniai projektai su kitomis švietimo ir kultūrinėmis organizacijomis;
Biudžeto lėšos
30.000



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 LKT)
50.000

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. INICIJUOTI, RENGTI IR ĮGYVENDINTI ĮVAIRIOMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS PATRAUKLIAS PROFESIONALAUS
MENINIO LYGIO IR TURINIO KULTŪROS, MENO BEI EDUKACINES 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

2 proc. didėjimas

5 proc. didėjimas

apie 1 proc.

apie 2 proc.

14 900
22 600 €

15 300
22 900 €

205

215
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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 koordinatorė
Privačių
1
rėmėjų,
Kauno
menininkas“. Per
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
žmogau, kas tu
esi?“ vakaraisusitikimai su
iškiliais
menininkais.
Nacionalinės
lietuvių literatūros ir
meno žodžio
sklaida.
Šiuolaikinio šokio
spektaklis „Garbė
močiutėms“

Įvykdymo
terminas

Pastabos

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

2016.01.08

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

Renginiai nemokami.

Direktorius ir koordinatorė

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

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

2015 m.
gruodžio
mėn.

Koordinatorė

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

Kūrybinės sąjungos, žiniasklaida,
individualūs menininkai.

2015 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai nemokami.

Įstaigos
uždirbtos
lėšos, LKT
lėšos,
*žmogiškieji
ištekliai

Modernaus šokio jaunieji
atlikėjai, Lietuvos miestų kultūros
centrai

2015 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai mokami.
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10

5

Partneriai

Vadybininkė
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1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

„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.

Savivaldybės
biudžeto lėšos,
įstaigos
uždirbtos
lėšos,
*žmogiškieji
ištekliai

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

2015 m.
lapkričio
mėn.

Renginiai nemokami

Koordinatorė, 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.

2015 m.
gruodžio
mėn.

Moksleivių renginiai
nemokami.

Koordinatorė, dailininkas

Įstaigos
uždirbtos
lėšos,
*žmogiškieji
ištekliai

Lietuvos dailininkų,
fotomenininkų sąjungos,
tautodailininkų draugija ir
individualūs menininkai

2015 m.
gruodžio
mėn.

Įėjimas nemokamas.

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

Kariljonierių gildija

2015 m.
gruodžio
mėn.

Koncertai nemokami.

Kauno menininkų namuose
menines programas pristatę
menininkai, operatorius

2015 m.
gruodžio
mėn.

Tęstinis darbas

Direktorius, vadybininkė
5

10

19

1.1.8.

Kauno varpų
koncertai.
Kariljonierių
muzikos programos.

105

Direktorius

1.1.9

Informacinė
apybraiža apie
Kauno menininkų
namų kūrybinę
veiklą 2014-2015 m.
sezone

1

Direktorius

10

1.2. Nauji KMN rengiami ir organizuojami edukaciniai projektai
1.2.1. Muzikinis
Koordinatorė, vadybininkė
edukacinis
8
kūrybinių
susitikimų- koncertų
ciklas „Jaunieji
profesionalai“

1.2.2.

Jaunųjų menininkų
projektas
„Spektaklis „Cry
Wolf: Vilgaudas“garsinio- fizinio
teatro ir gyvos
muzikos spektaklis

Vadybininkė
3

Savivaldybės
biudžeto lėšos,
įstaigos
uždirbtos
lėšos, LKT
lėšos
*žmogiškieji
ištekliai
Įstaigos
uždirbtos
lėšos, LKT
lėšos
*žmogiškieji
ištekliai

Kauno m. vidurinės ir aukštosios
meno mokyklos

2015 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai mokami.

Individualūs jaunieji muzikos
atlikėjai, choreografai,
kompozitoriai

2015 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai mokami.

2. Kiti projektai, bendradarbiaujant su kūrybinėmis sąjungomis, draugijomis, individualiais menininkais, meno kolektyvais ir kt. meno ir švietimo įstaigomis
2.1.
Koordinatorė, vadybininkė
Įstaigos
Atlikėja Skaidra Jančaitė su
2015 m.
Projektas bus
„Karalienė
Morta“- spektaklis
5
uždirbtos
kūrybine grupe (muzikantai,
gruodžio
vykdomas jei bus
duetu, kalbantis apie
lėšos, LKT
dailininkas, scenografė, kostiumų
mėn.
gautas finansavimas
moters būtį
lėšos
dizaineris)
*žmogiškieji
ištekliai
Renginiai mokami.
2.2.

2.3.

2.4.

Poetinis džiazo
spektaklis
„Skaidrėjančiai
sielai“- dainos teatro
tradicijų
puoselėjimas
Šiuolaikinio šokio ir
muzikos vyksmas
netikėtoje erdvėje
„City Landscape.
Urbanistinis
darbas gamtai“„Menininkai ir
meno kolektyvai Kauno miestui“.
Įvairių meno sričių
atstovų programų
pristatymas.

4

3

Koordinatorė, vadybininkė

Koordinatorė, vadybininkė

Koordinatorė, vadybininkė
8

Įstaigos
uždirbtos
lėšos, LKT
lėšos
*žmogiškieji
ištekliai
Įstaigos
uždirbtos
lėšos, LKT
lėšos
*žmogiškieji
ištekliai

Atlikėja Ieva Suraučiųtė su
kūrybine grupe

Įstaigos
uždirbtos
lėšos,
*žmogiškieji
ištekliai

Visų sričių menininkai, meno
kolektyvai ir kt.

2015 m.
gruodžio
mėn.

Projektas bus
vykdomas jei bus
gautas finansavimas
Renginiai mokami.

Modernaus šokio jaunieji
atlikėjai, Islandijos menų
akademija

2015 m.
gruodžio
mėn.

Projektas bus
vykdomas jei bus
gautas finansavimas

Renginiai mokami.

2015 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai mokami.
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2.5.

2.6.

2.7

2.8

2.9

2.10

Meno festivaliai:
1. Respublikinis
meno ir muzikos
mokyklų jaunųjų
pianistų festivalis –
maratonas;
2. Šeimyninio
muzikavimo
festivalis;
3. Tarptautinis
„Poezijos
pavasario“ festivalis
„Pegasas 2015“ .
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

Koordinatorė, vadybininkė

Įstaigos
uždirbtos
lėšos,
*žmogiškieji
ištekliai

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

2015 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai nemokami.

Koordinatorė, vadybininkė

Įstaigos
uždirbtos
lėšos,
*žmogiškieji
ištekliai

Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno
skyrius

2015 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai nemokami.

Koordinatorė, vadybininkė

Įstaigos
uždirbtos
lėšos,
*žmogiškieji
ištekliai

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

2015 m.
lapkričio
mėn.

Renginiai nemokami.

Koordinatorė, vadybininkė

Savivaldybės
biudžeto lėšos,
Įstaigos
uždirbtos
lėšos,
*žmogiškieji
ištekliai

Lietuvos džiazo federacija,
muzikos grupės ir atlikėjai

2015 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai mokami.

Direktorius

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Nacionalinis M. K. Čiurlionio
dailės muziejus

2015 m.
kovo mėn.

Renginys nemokamas

Direktorius

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Lietuvos teatro sąjungos Kauno
skyrius, Kauno m. teatrai

2015 m.
kovo mėn.

3

5

4

5

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. OPERATYVIAI PRISTATYTI MENO IR KULTŪROS NAUJIENAS, APŽVALGAS, RECENZIJAS, INTERVIU SU MENO
KŪRĖJAIS PROFESIONALAUS MENO ŽINIŲ PORTALE KAMANE.LT LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBA.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Kokybiški autoriniai tekstai profesionaliosios
dailės, architektūros, teatro, literatūros,
fotografijos, kino, muzikos temomis; operatyvus
meno ir kultūros naujienų skelbimas, sklaida;
nuoseklus sukauptų duomenų bazių apie meno
kūrėjus ir jų pasiekimus pildymas ir atnaujinimas.
Tikslams pasiekti pasitelkiamas turimas portalo
redaktorių įdirbis ir patirtis.

Atsižvelgiant į portalo veiklai vykdyti
gautas lėšas 2015 m. numatoma inicijuoti
50 autorinių straipsnių „Kamanės tekstų“
skiltyje, paskelbti apie 3000 „Naujienų“,
perpublikuoti apie 1000 iš
bendradarbiaujančios spaudos atrinktų
skaitytojams aktualių „Atgarsių“.
5 proc. išaugęs meno žinių portalo
Kamane.lt unikalių vartotojų skaičius;
ilgesnė apsilankymo trukmė, daugiau
atverstų puslapių vieno apsilankymo
metu, platesnė vartotojų geografija, 2-3
proc. išaugęs užsienio vartotojų,
skaitančių anglišką Kamane.lt versiją,
skaičius; patobulinti techniniai
sprendimai.

Atsižvelgiant į portalo veiklai vykdyti gautas lėšas
2015 m. numatoma inicijuoti 110 autorinių straipsnių
„Kamanės tekstų“ skiltyje, paskelbti apie 3500
„Naujienų“, perpublikuoti apie 1200 iš
bendradarbiaujančios spaudos atrinktų skaitytojams
aktualių „Atgarsių“. Išskirtinis dėmesys Kauno
aktualijoms, problemoms.
10 proc. išaugęs meno žinių portalo Kamane.lt unikalių
vartotojų skaičius; ilgesnė apsilankymo trukmė,
daugiau atverstų puslapių vieno apsilankymo metu,
platesnė vartotojų geografija, 5 proc. išaugęs užsienio
vartotojų, skaitančių anglišką Kamane.lt versiją,
skaičius; patobulinta puslapio navigacija, prieiga iš
įvairių mobilių įrenginių.
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Priemonės:
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

1.

Informacijos apie Lietuvos profesionaliosios dailės
procesus sklaida internete:
vizualiųjų menų pulso sekimas menotyrininkų parengtų
probleminių straipsnių, interviu, recenzijų, naujienų
forma.
Informacijos apie Lietuvos profesionaliosios
architektūros procesus sklaida internete:
Kauno architektūros tyrimai, architektų veiklos
pristatymas, interviu, diskusijos su šios profesijos
atstovais, Lietuvos architektūros raidos vertinimas.
Informacijos apie Lietuvos profesionaliuosius scenos
menus sklaida internete:
teatrologų straipsniai, spektaklių recenzijos, teatro
įvykių apžvalgos ir komentarai, interviu su teatro
kūrėjais. Dėmesys šokio, muzikos, lėlių teatro bei
performanso menui.
Informacijos apie Lietuvos profesionaliosios
literatūros procesus sklaida internete: naujausių
knygų pristatymai ir recenzijos, reportažai iš literatūros
renginių, interviu su Lietuvos rašytojais.
Informacijos apie Lietuvos profesionaliosios
fotografijos procesus sklaida internete: interviu su
fotomenininkais, parodų apžvalgos, katalogų ir albumų
recenzijos, probleminiai straipsniai, fotografijos meno
naujienos.
Informacijos apie Lietuvos profesionalųjį kino meną
sklaida internete:
kino kritikų straipsniai apie Lietuvos kino įvykius,
reportažai iš kino festivalių, pokalbiai su kino kūrėjais,
kino pasaulio aktualijos.
Informacijos apie Lietuvos profesionaliąją muziką
sklaida internete: muzikos įvykių fiksavimas ir
recenzavimas, muzikologų apžvalgos, vertinimai,
pokalbiai su muzikos kūrėjais ir atlikėjais.

Vyr. redaktorė, techninė
redaktorė, vertėja

Kauno aktualijos Kamanės akimis: savitas portalo
autorių žvilgsnis į miesto gyvenimą.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8

Atsakingi vykdytojai

Lėšos

Partneriai

Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
LKT lėšos

Vyr. redaktorė, techninė
redaktorė, vertėja

Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
LKT lėšos

Vyr. redaktorė, techninė
redaktorė, vertėja

Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
LKT lėšos

Vyr. redaktorė, techninė
redaktorė, vertėja

Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
LKT lėšos

Vyr. redaktorė, techninė
redaktorė, vertėja

Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
LKT lėšos

Vyr. redaktorė, techninė
redaktorė, vertėja

Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
LKT lėšos

Vyr. redaktorė, techninė
redaktorė, vertėja

Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
LKT lėšos

Vyr. redaktorė, techninė
redaktorė, vertėja

Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
LKT lėšos

Dienraščiai „Kauno
diena“ ir
kaunodiena.lt,
„Lietuvos rytas“,
„Lietuvos žinios“,
kultūros ir meno
leidiniai
„Archiforma“,
„Statyba ir
architektūra“,
„Dailė“, „Kultūros
barai“, „Metai“,
„Muzikos barai“,
„Literatūra ir
menas“, „7 meno
dienos“, „Šiaurės
Atėnai“, „Nemunas“,
portalai
Bernardinai.lt,
menufaktura.lt,
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.

Įvykdymo
terminas
2015 m. gruodžio
mėn.

2015 m. gruodžio
mėn.

2015 m. gruodžio
mėn.

2015 m. gruodžio
mėn.
2015 m. gruodžio
mėn.

2015 m. gruodžio
mėn.

2015 m. gruodžio
mėn.

2015 m. gruodžio
mėn.
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9.

10.

Pradedančių menotyrininkų, meno kritikų ugdymas:
galimybė pradedantiems profesionalams publikuoti
straipsnius, apžvalgas, praktinės konsultacijos, jaunimo
edukacija.
Portalo Kamane.lt savireklama: viešieji ryšiai, ryšiai
su Lietuvos ir užsienio partneriais, portalo žinomumo
didinimas, lankomumo statistikos analizė.

Vyr. redaktorė

Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
LKT lėšos

2015 m. gruodžio
mėn.

Vyr. redaktorė, techninė
redaktorė, vertėja

Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
Rėmėjų lėšos

2015 m. gruodžio
mėn.

Portalo rubrikų apimtys priklausys nuo gauto finansavimo.
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Tikslas
3. TOBULINTI KMN TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

2 proc. padidėjimas

5 proc. padidėjimas

Rezultato:
1. renginių lankytojų skaičius

14 900

15 300

2. virtualių lankytojų skaičius

16 500

17 000

205

215

Efekto - renginių ir virtualių lankytojų
skaičiaus didėjimas

Produkto:
1. renginių skaičius
2. atlikti darbai

įsisavinti nauji informacijos sklaidos
kanalai;
 įsigytas profesionalus audio/video grotuvas;
 įsigytas daugiafunkcinis kopijavimo
aparatas;
 darbuotojų darbo inventoriaus papildymas
ir atnaujinimas (atnaujinta programinė įranga
ir kompiuterinė technika).
 atlikti turto remonto atnaujinimo darbai
(einamasis įstaigos turto remontas);
 atliktas elektros įvado remontas.


padidintas įstaigos žinomumas ir renginių
lankomumas;
 vartotojų
pasitenkinimo ir teikiamų
paslaugų kokybės tyrimai.
 išleistas KMN istorijos ir veiklos reklaminis
bukletas;
 įsigytas RGB LED prožektorius;
 atlikti turto remonto atnaujinimo darbai
(koncertinės salės ir koridorių parketo
atnaujinimas, įrengta neįgaliųjų įeiga);
 atlikti sklypo kadastriniai matavimai.


Eil. Nr.

Priemonės

1.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įstaigos įvaizdžio
tobulinimas, žinomumo
ir konkurencingumo
didinimas

Koordinatorė,
vadybininkė, dailininkas

Lėšos
Įstaigos uždirbtos
lėšos, savivaldybės
biudžeto lėšos,
žmogiškieji ištekliai

Partneriai
Žiniasklaida, socialiniai
tinklai

Įvykdymo
terminas
2015 m. gruodžio
mėn.

Pastabos
Jei bus pakankamas
finansavimas
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2.

Materialinės bazės
atnaujinimas

Direktoriaus
pavaduotojas ūkio
reikalams

Įstaigos uždirbtos
lėšos, savivaldybės
biudžeto lėšos.

2015 m. gruodžio
mėn.

Jei bus pakankamas
finansavimas

3.

KMN turto remonto ir
atnaujinimo darbai

Direktoriaus
pavaduotojas ūkio
reikalams

Savivaldybės
biudžeto lėšos,
įstaigos uždirbtos
lėšos, žmogiškieji
ištekliai

2015 m. gruodžio
mėn.

Jei bus pakankamas
finansavimas

GALIMOS GRĖSMĖS INSTITUCIJAI, SIEKIANT SAVO TIKSLŲ
Sklandus įstaigos darbas priklauso ne tik nuo įstaigos vidaus, bet ir išorinių- miesto, šalies politinių, ekonominių, kultūrinių aspektų. Nuo 2015
m. su euro įvedimu susiję pokyčiai gali iš dalies atsiliepti įstaigos renginių lankytojų skaičiui, įtakoti jų perkamąją galią. Ši priežastis neleistų
pasiekti įstaigos laukiamų lankytojų srautų ir uždirbtų lėšų rezultatų. Tęstinė grėsmė- nekonkurencingas darbo užmokestis gali įtakoti darbuotojų
kaitą, dėl ko įstaiga prarastų kompetentingus, patirtį turinčius specialistus. Nepakankamas įstaigos veiklos finansavimas gali įtakoti planuojamų
renginių skaičių, materialinės bazės atnaujinimo rezultatus, kas iš dalies mažintų konkurencingumą kultūrinių renginių rinkoje.
Atsižvelgdami į esančią situaciją KMN vykdys savo veiklą turimais resursais bei priemonėmis ir sieks bent minimalių rezultatų įgyvendinimo.

Parengė
Koordinatorė

Laura Vasiliauskaitė- Blotnienė

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

SUDERINTA
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