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KAUNO MENININKŲ NAMŲ
2013 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

SITUACIJOS ANALIZĖ

Kauno menininkų namai (toliau – KMN), tenkindami miesto gyventojų kultūrinius poreikius, surengė 190 skirtingų raiškos formų ir meno
žanrų renginių (koncertų, spektaklių, literatūros vakarų, vaizduojamojo meno parodų ir kt.). Juose kūrybines programas pristatė ne tik Kauno,
Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Veliuonos menininkai, bet ir svečiai iš Japonijos, Brazilijos, Amerikos, Lenkijos, Estijos, Gruzijos, Kaliningrado.
Meninėse programose dalyvavo 358 menininkai, iš kurių apie 50 proc. sudarė jaunieji talentingi atlikėjai. 2012 metais įstaiga sėkmingai vykdė
projektinę veiklą, kurios dėka buvo pritrauktos lėšos iš Kultūros rėmimo fondo. Buvo pastatytas spektaklis – sarsuela pagal P. Chirčo pjesę
„Rečiausia meilės istorija“. Plataus rezonanso spaudoje, TV ir radijuje susilaukė Įsimintiniausio metų Kauno menininko rinkimai ir pagerbimo
šventė. Labiausiai pažeidžiamoms socialinėms grupėms – senjorams ir žmonėms su negalia - buvo sudarytos galimybės su nuolaida įsigyti bilietus į
KMN renginius, o studentams ir moksleiviams sudaromos sąlygos lankytis nemokamai, taip mažinant socialinę atskirtį ir didinant kultūros ir meno
prieinamumą, bei ugdant jaunąją kultūros vartotojų kartą. Sėkmingai buvo bendradarbiauta su kitomis kultūros ir švietimo įstaigomis. Pavyko
glaudesnius ryšius užmegzti su švietimo įstaigomis, sėkmingai dalyvauti kūrybinių sąjungų, ne tik Kaune, bet ir Vilniuje organizuojamuose
tarptautiniuose festivaliuose.
Propaguojant profesionalųjį meną dvikalbiame dienraščio ritmu dirbančiame portale www.kamane.lt buvo įdiegta keletas naujų rubrikų:
„Studentų avilys“, „Video“, „Replika“, „Linksmai“. Rubrikoje „Studentų avilys“ dūzgė VDU magistrantai, pakalbinę 11 Kauno ir kitų miestų
rašytojų, 17 lituanistų publikavo esė bandymus, recenzijas, rašė kultūrinio gyvenimo apžvalgas. Pertvarkius portalo techninio valdymo struktūrą bei
praplėtus rubrikų diapazoną, pastebimas sistemingai daugėjantis lankytojų skaičius. Sumažėjus Kauno ir Lietuvos televizijos eteryje kultūrinių
laidų, o ir visai informacinei medžiagai vis labiau persikeliant į virtualią erdvę, labai stipriai jaučiamas operatyvios informacijos apie Kauno
kultūrinį gyvenimą stygius. Portas www.kamane.lt galėtų užpildyti šią atsiradusią nišą ir operatyviai talpinti Kauno kultūrinio gyvenimo procesus, ir
tuo pačiu prisidėti prie Kauno ir Lietuvos kultūros ir meno prieinamumo kokybės gerinimo, tačiau tam reikalingi operatoriaus ir reporterio etatai,
nes www.kamane.lt dirbantys trys darbuotojai atlikti šių darbų fiziškai nepajėgūs.
Užsitęsusi krizė ir esama šalyje ekonominė padėtis, mažėjantis miesto gyventojų skaičius ir Kaunui būdingas miestiečių senėjimas, kurių
mokumas ypač ribotas, taip pat brangus tikslinės auditorijos pasiekiamumas (efektyvi reklama labai brangi) – visa tai neleido užtikrinti laukiamo
renginių lankomumo ir teikiamų kultūros ir meno paslaugų pardavimo realia kaina.
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KMN 2012 metais, vykdydami veiklą, rėmėsi turimais resursais, žmogiškaisiais visų darbuotojų ištekliais ir išlaikė aukštą pristatomų,
nekartotinių programų lygį. Miesto gyventojams pristatė nevienalyčių kultūros reiškinių įvairovę, interneto pagalba sudarė galimybes įvairių
socialinių sluoksnių ir geografinių platumų atstovams susipažinti su Kauno kultūrinio gyvenimo įvairove bei dalyvauti kultūros, bei meno
procesuose.

Rodiklis

2012 m.

Renginių skaičius

190 renginiai

Lankytojų skaičius

10 000

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

997 vnt.

Dauguma renginių nemokami, arba vyko
viešose miesto erdvėse, todėl parduotų
bilietų skaičius neatspindi realaus
lankytojų skaičiaus. 30 proc. auditorijos
sudarė studentai ir moksleiviai, kurie
buvo įleidžiami nemokamai.

21.049,81 Lt.

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

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

4.091,24 Lt.
46.000 Lt.

Pastabos

2012 m. rėmimą sudarė rėmėjų paslaugos
ir produkcija, kurių neturime galimybių
įvertinti pinigine išraiška.
Visi projektai sėkmingai įgyvendinti.

72.456,05 Lt.
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2012 METŲ TIKSLŲ REALIZAVIMO LAIPSNIS PAGAL PROGNOZUOTUS LAUKIAMUS REZULTATUS
Tikslas
1. Esamomis ekonominėmis
sąlygomis
išlaikyti
aukštą
meninį profesionalaus meno
propagavimo lygį, pristatant
įvairių meno žanro atlikėjus ir jų
programas,
ugdyti
meno
vartotojų jaunąją kartą
2. Pristatyti meno kultūros
naujienas ir aktualijas meno
žinių portale www.kamane.lt ir
tęsti konceptualią portalo plėtrą

Laukti minimalūs
rezultatai
7 500 lankytojų, 160

Laukti maksimalūs
rezultatai
8 000 lankytojų, 165

renginių

renginiai

200 000 vizitų

220 000 vizitų

10 proc. padidėjimas

Pasiektas realus rezultatas
10 000 lankytojų, 190 renginiai (dalyvavo 182 profesionalūs
atlikėjai ir 176 jaunieji atlikėjai). 30 proc. auditorijos sudarė
studentai ir moksleiviai, kurie lankėsi nemokamai. Eukacinėse
programose dalyvavo 1300 moksleivių ir studentų iš 15 Kauno
miesto mokyklų, gimnazijų ir aukštųjų mokyklų.
Per metus portale apsilankė apie 76 000 unikalių vartotojų,
puslapį peržiūrėjo apie 380 000 skaitytojų, 47% –grįžtančių,
53% –naujų lankytojų. 88% iš Lietuvos, kiti dažniausiai iš JAV,
Anglijos, Rusijos ir kt. Nauji vartotojai portalą dažniausiai
susiranda per GOOGLE ir Facebook.com.
2012 m. www.kamane.lt sėkmingai įvykdė 2(du) Kultūros
rėmimo fondo finansuotus projektus. Apie dailę rašė 11
(vienuolika) profesionalių menotyrininkų, 4 (keturi) autoriai
talkino be honorarų, apie literatūrą rašė 14 (keturiolika)
profesionalių literatūrologų, rašytojų, jaunųjų literatų.
Per 2012 m. portale įdiegta keletas naujų rubrikų: „Linksmai”,
„Replika”, „Studentų avilys”, „Video”.
„Naujienų“ skiltyje kasdien rodoma po 10-12 aktualių žinių,
„Atgarsiams” parenkama po 4-6 įdomiausius tekstus iš
tradicinės, ant popieriaus leidžiamos, ir internetinės
žiniasklaidos.
Rubrikoje „Kamanės tekstai“ rašė arba geranoriškai bičiuliškai
bendradarbiavo 27 (dvidešimt septyni) menotyrininkai,
literatūrologai, muzikologai, kultūros paveldo specialistai,
rašytojai, dailininkai, jauni, perspektyvūs autoriai.
„Video” skyrelį pagyvino siužetai apie Novelės vakarą
(dalyvavo rašytojai Violeta Šoblinskaitė Aleksa ir Gasparas
Aleksa, aktorė Olita Dautartaitė) ir rašytojos Juttos Noak
jubiliejaus paminėjimą Kauno menininkų namuose.
2012 m. kelis kartus padaugėjo www.kamane.lt lankytojų
nuorodoje www.facebook.com.
Portalas www.kamane.lt dirbtų efektyviau, ne tik anonsuotų
būsimus renginius, bet ir aptartų jau įvykusius, jeigu turėtų
aktualijų korespondento ir bent pusę fotografo etatus.
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3. Gerinti Kauno menininkų
namų kultūros paslaugų,
atitinkančių kūrėjų interesus ir
visuomenės kultūrinius
poreikius, kokybę

7 500 žiūrovų

8 000 žiūrovų

Virtualių apsilankymų
skaičius – 100 000
lankytojų

Virtualių apsilankymų
skaičius – 110 000
lankytojų

Per 2012 m. buvo įvykdytos trys tiesioginės transliacijos:
Įsimintiniausio Kauno menininko 2011 – Jurgio Gimberio,
braziliškos muzikos ir novelių vakaro „Kas Tavo Redaktorius?
Gasparas. O Tavo? Violeta“, Erekle Koiava solinis koncertas.
Per 2012 metus buvo sukurtas reklamos planas, kuris padėjo
nuosekliai įgyvendinti reklamos strategiją. Anketavimo ir
stebėjimo būdu yra žinoma Kauno menininkų namų tikslinė
auditorija. Kad geriau pasiekti šią tikslinę grupę buvo
padidintas reklaminių skelbimų skaičius dienraštyje „Kauno
diena“. O, kad prisikviesti jaunesnę žiūrovų auditoriją buvo
išnaudojamas KMN facebook‘o profilis. Čia buvo sukuriami
renginių įvykiai, dovanojami kvietimai į renginius,
pozicionuojami renginiai, pabrėžiant profesionalią ir
įvairiapusišką meninių programų pusę. Taip pat internetinėje
erdvėje padidinome renginių afišų sklaidą per Rss Podcast
naujienų prenumeratą. Sukurti KMN profiliai MYSPACE,
TWITTER, NETLOG THUMBLER socialiniuose tinkluose.
Virtualių lankytojų sulaukėme 107 000.
Padidinta afišų, reklaminių plakatų, skrajučių platinimo
geografija. Bendradarbiaujama su VDU, KTU, LSMU, VU
KHF, VDA Kauno Dailės fakultetu, knygynais, bibliotekomis,
„Vero cafe“ kavinių tinklu, miesto centre ir senamiestyje
esančiomis kavinėmis, kepyklėlėmis.
Kauno prekybos centro Akropolis esančioje „Tiketos“ kasoje
įrengtas KMN stovelis su būsimų renginių skrajutėmis.
Savireklamos tikslu parengėme medžiagą KMN pristatančiam
renginiui.
Atnaujintas lauko reklamos stendas, atliktas šiluminio mazgo ir
pirmojo aukšto koridoriaus patalpose parketo dalinis remontas.
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KONTROLIERIAUS, VIDAUS AUDITO SKYRIAUS IR KITŲ INSTITUCIJŲ IŠVADOS
2012 m. rugsėjo 25 d. – 2012 m. lapkričio 13 d. KMN vyko vidaus auditas. Jo metu nustatyta, kad:
•

Įstaigos nuostatai dalinai neatitinka Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies ir 6 straipsnio nuostatoms;

•

Įstaigos 2011 metais vykdyta veikla dalinai neatitiko planuotai veiklai kadangi buvo vykdoma veikla nenumatyta nei nuostatuose, nei

veiklos programose, tai yra Įstaiga, pagal atskirus Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, koordinavo šešių vaidybinių,
dokumentinių filmų, televizijos apybraižų kūrimą, kurie buvo įtraukti į Įstaigos veiklos programą ir ši veikla nebuvo numatyta Įstaigos nuostatuose;
•

Įstaigos veiklos programoje nenumatytos konkrečios priemonės ir joms reikalingi resursai, be to veiklos programoje nebuvo pateikti

duomenys kiek kiekvienos priemonės renginių bus organizuojama, todėl Įstaigos pateikta veiklos ataskaita apie kiekvieną renginį, nepalyginama su
veiklos programa ir dėl to atsiranda rizika operatyviai ir efektyviai Įstaigos veiklos kontrolei;
•

Įstaigai iki šiol Savivaldybės tarybos sprendimu nėra nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius;

•

Įstaigos viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimai nebuvo įregistruoti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, nebuvo

paskirtas atsakingas asmuo už numatomą prekių, paslaugų ir darbų pirkimo vertės apskaičiavimą;
•

Įstaiga 2011 metais pirko elektros energijos, vandens tiekimo, ryšių, šiukšlių išvežimo paslaugas pagal galiojančias sutartis, tačiau

sutartys su tiekėjais sudarytos prieš tai neatlikus Viešųjų pirkimų įstatyme reglamentuojamų viešųjų pirkimų procedūrų;
•

Įstaigos 2011 metais uždirbtos pajamos 23,8 tūkst. Lt sudarė tik 3,8 proc. lyginant su gautais asignavimais, todėl auditoriaus

nuomone, Įstaiga, nors ir būdama visiškai išlaikoma iš Savivaldybės biudžeto, todėl galimai nejaučianti poreikio uždirbti papildomų pajamų iš savo
veiklos, vykdydama veiklą turėtų siekti uždirbti daugiau pajamų naujų programų, projektų rengimui, kitoms įstaigos reikmėms, kas leistų sumažinti
ir Savivaldybės biudžeto lėšų poreikį įstaigos išlaikymui;
•

Audito metu buvo nustatyti trūkumai skiriant Kauno menininkų namams 74 tūkst. Lt Kultūros skyriaus koordinuojamiems miesto

renginiams organizuoti bei 190 tūkst. Lt biudžeto asignavimus skiriant per pavaldžią biudžetinę įstaigą Kauno menininkų namus kitų subjektų
veiklai finansuoti.
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2013 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS, INVESTICINIAI PROJEKTAI
KMN, kaip Kauno m. savivaldybės įstaiga, savo veikla prisideda prie Kauno m. savivaldybės programos, tikslų įgyvendinimo:
•

gerinti miesto kultūrinio ir sportinio gyvenimo kokybę.

2013 metais KMN savo veikloje numato įgyvendinti šiuos prioritetus:
•

didinti visuomenei patrauklių programų skaičių ir lėšų kultūrinei veiklai pritraukimą;

•

aktyvinti KMN veiklą kitų kultūros įstaigų gretose, siekiant konstruktyvaus kultūrinio bendradarbiavimo;

•

plėsti kultūros ir meno reiškinių prieinamumą ir sklaidą www.kamane.lt portale;

•

tobulinti visuomenės aptarnavimą ir abipusę komunikaciją.

Veiklos prioritetams įgyvendinti numatomi asignavimai:
•

plėtosime tęstinius KMN projektus ir kursime naujus;
Biudžeto lėšos
81.000

•

3.000

Įstaigos uždirbtos lėšos
15.000

Rėmėjų lėšos
-

pristatysime meno, kultūros naujienas ir aktualijas meno žinių portale www.kamane.lt ir tęsime portalo konceptualią plėtrą;
Biudžeto lėšos
37.000

•

Rėmėjų lėšos

vykdysime bendrus kultūrinius projektus su kitomis švietimo ir kultūrinėmis organizacijomis;
Biudžeto lėšos
6.000

•

Įstaigos uždirbtos lėšos
(tame tarpe iš KRF)
65.000

Įstaigos uždirbtos lėšos
(tame tarpe iš KRF)
45.000

Rėmėjų lėšos
1.000

gerinsime KMN paslaugų kokybę.
Biudžeto lėšos
42.000

Įstaigos uždirbtos lėšos
5.000

Rėmėjų lėšos
-
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VEIKLOS TURINYS
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
ĮVAIROVĘ.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Efekto:
1.
lankytojų
skaičiaus 15 proc. didėjimas
didėjimas procentais
apie 55 proc.
2. Įstaigos pajamų augimas
Rezultato:
1. lankytojų skaičius
2. Įstaigos pajamos
Produkto – renginių skaičius

11.500
110.000 Lt
192

Laukiami maksimalūs
rezultatai
20 proc. didėjimas
apie 70 proc.
12.000
120.000 Lt
196
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Vykdydami profesionalaus meno ir kultūros sklaidą visuomenei pristatysime:
Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

Renginių
skaičius

Atsakingi vykdytojai

Lėšos

1.1. Tęstiniai Kauno menininkų namų kuriami ir organizuojami projektai
Privačių
rėmėjų,
„Įsimintiniausias
Įstaigos
Kauno
menininkas“. Per
uždirbtos
lėšos,
metus labiausiai
1.1.1. pasižymėjusio
1
savivaldybės
menininko rinkimai
biudžeto lėšos
kūrybinei
ir teatralizuota
menininko
veiklai,
Direktorius ir direktoriaus
pavaduotoja organizaciniams *žmogiškieji
pagerbimo
ištekliai
meno reikalams
ceremonija.
Įstaigos
uždirbtos
lėšos,
savivaldybės
„Susitikimo vieta 1.1.2. Lietuva“- renginiai
3
biudžeto lėšos
skirti valstybinėms
kūrybinei
Direktorius ir direktoriaus
šventėms ir Lietuvos
veiklai,
pavaduotoja organizaciniams *žmogiškieji
istorijai svarbioms
ištekliai
meno reikalams
datoms.
Edukacinis
projektas „Kūrybos
valanda“ vakaraisusitikimai su
iškiliais
8
1.1.3.
Įstaigos
menininkais.
Nacionalinės
uždirbtos
Direktoriaus pavaduotoja
lietuvių literatūros ir
lėšos,
organizaciniams meno
*žmogiškieji
meno žodžio
sklaida.
reikalams.
ištekliai
Edukacinis
Įstaigos
projektas
uždirbtos
lėšos,
„Tūkstantmečio
savivaldybės
aidai muzikoje“1.1.4. instrumentinės
6
biudžeto lėšos
muzikos vakarai
kūrybinei
Direktoriaus pavaduotoja
populiarinantys
veiklai,
organizaciniams meno
įvairių muzikos
*žmogiškieji
reikalams.
žanrų Lietuvos ir
ištekliai

Partneriai

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

Įvykdymo
terminas

Pastabos

2013.01.10

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

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

2013 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai nemokami.

Kūrybinės sąjungos, žiniasklaida,
individualūs menininkai.

2013 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai nemokami.

Lietuvos kompozitorių sąjunga,
Lietuvos muzikų rėmimo fondas,
Lietuvos muzikos ir teatro
akademija, individualūs
menininkai ir meno kolektyvai.

2013 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai mokami.
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1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

užsienio
kompozitorių
instrumentinę
kūrybą
Edukacinis
projektas
„Atrasti“skatinantis
jaunuosius
menininkus kurti
šokio meno
spektaklius,
miniatiūras, siekiant
atrasti šokio ir
poezijos jungtis,
bendradarbiaujant
skirtingų kartų
menininkams.
„Kauniečiai
kūrėjaipasaulyje“.
Renginių ciklas,
kuriame pristatomi
kauniečiai
menininkai dabar
kuriantys užsienyje
ir jų kūrybiniai
pasiekimai
Projektas su
jaunaisiais
menininkais
„Būsimųjų
menininkų
kūrybiniai
ieškojimai":
jaunųjų muzikos
atlikėjų programų ir
vaizduojamojo
meno parodų
pristatymas.
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Vadybininkė

Įstaigos
uždirbtos
lėšos,
*žmogiškieji
ištekliai

Lietuvos rašytojų sąjunga,
Lietuvos fotografų sąjunga,
Lietuvos kompozitorių sąjunga,
Lietuvos teatro sąjunga, Lietuvos
žurnalistų sąjunga, individualūs
menininkai

2013 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai mokami.

Direktoriaus pavaduotoja
organizaciniams meno
reikalams

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

Įvairių meno šakų atstovai
kuriantys užsienyje, žiniasklaida

2013 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai mokami

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.

2013 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai nemokami.

2

12

Direktoriaus pavaduotoja
organizaciniams meno
reikalams, vadybininkė

10

1.1.8.

1.1.9.

Vizualinio meno
parodos. Šalies
įvairių krypčių
profesionalių
vizualinio meno
atstovų autorinių
darbų parodos.

Kauno varpų
koncertai. Miesto
kariljonierių
muzikos programos.

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

Lietuvos dailininkų,
fotomenininkų sąjungos,
tautodailininkų draugija ir
individualūs menininkai

2013 m.
gruodžio
mėn.

Įėjimas nemokamas

Kariljonierių gildija

2013 m.
gruodžio
mėn.

Koncertai nemokami

Direktorius, vadybininkė

Savivaldybės
biudžeto lėšos,
įstaigos
uždirbtos
lėšos,
*žmogiškieji
ištekliai

Lietuvos kūrybinės sąjungos,
individualūs menininkai, meno
kolektyvai ir kultūros draugijos

2013 m.
lapkričio
mėn.

Redaktorė, vadybininkė

Savivaldybės
biudžeto lėšos,
įstaigos
uždirbtos
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

Lietuvos rašytojų sąjunga,
Lietuvos teatro sąjunga, Lietuvos
muzikos ir teatro akademija,
Kauno teatro mokyklėlė

2013 m.
lapkričio
mėn.

Renginiai mokami.

Vadybininkė

Savivaldybės
biudžeto lėšos,
įstaigos
uždirbtos
lėšos,
*žmogiškieji
ištekliai

LMTA Teatro ir kino katedra,
Lietuvos šokio ir informacijos
centras, Lietuvos teatro sąjunga,
Lietuvos kompozitorių sąjunga,
Kauno J. Naujalio muzikos
gimnazija, Kauno J. Gruodžio
konservatorija

2013 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai mokami.
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Direktoriaus pavaduotoja
organizaciniams meno
reikalams, dailininkas

100

Direktorius

1.2. Nauji KMN rengiami ir organizuojami projektai

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

„Meno dienos
Kaune“. Kauno bei
kitų miestų
profesionalaus meno
pristatymas
„Epochų
galingieji“.
Renginiai,
apjungiantys įvairių
meno rūšių
menininkus ir
atskleidžiantys
skirtingų epochų
ypatumus

Šokio, poezijos ir
muzikos junginys
„Melancholijos
bokštai“ –
populiarinantys
profesionalius ir
jaunuosius šokio
meno kūrėjus

5

2

1

11

2. Kiti projektai, bendradarbiaujant su kūrybinėmis sąjungomis, draugijomis, individualiais menininkais, meno kolektyvais ir kt. meno ir švietimo įstaigomis

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

„Menininkai ir
meno kolektyvai Kauno miestui“.
Įvairių meno sričių
atstovų programų
pristatymas.
Meno festivaliai:
1. Respublikinis
meno ir muzikos
mokyklų jaunųjų
pianistų festivalis –
maratonas;
2. Šeimyninio
muzikavimo
festivalis;
3. Tarptautinis
„Kaunas photo“
festivalis;
4. Tarptautinis
tekstilės festivalis.
„Pegasas 2013“ .
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.

10

Direktoriaus pavaduotoja
organizaciniams meno
reikalams, vadybininkė

Įstaigos
uždirbtos
lėšos,
*žmogiškieji
ištekliai

Visų sričių menininkai, meno
kolektyvai ir kt.

2013 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai mokami.

Direktoriaus pavaduotoja
organizaciniams meno
reikalams, vadybininkė

Įstaigos
uždirbtos
lėšos,
*žmogiškieji
ištekliai

Lietuvos krašto fortepijono
mokytojų draugija, M. Petrausko
muzikos mokykla, Fotomenininkų
sąjunga, Dailininkų sąjunga

2013 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai nemokami.

Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno
skyrius

2013 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai nemokami.

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

2013 m.
lapkričio
mėn.

Renginiai mokami.

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

2013 m.
gruodžio
mėn.

Renginiai mokami.

4

5

10

Direktoriaus pavaduotoja
organizaciniams meno
reikalams, vadybininkė
Direktoriaus pavaduotoja
organizaciniams meno
reikalams, vadybininkė

4
Direktoriaus pavaduotoja
organizaciniams meno
reikalams, vadybininkė

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

* 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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KAUNO MENININKŲ NAMŲ
2013 METŲ VEIKLOS PROGRAMA
(papildymas)
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.
Vykdydami profesionalaus meno ir kultūros sklaidą visuomenei pristatysime:
Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

Renginių
skaičius

Atsakingi vykdytojai

Lėšos

Įvykdymo
terminas

Partneriai

Pastabos

2. Kiti projektai, bendradarbiaujant su kūrybinėmis sąjungomis, draugijomis, individualiais menininkais, meno kolektyvais ir kt. meno ir švietimo įstaigomis
2.6.
1
Direktorius
Savivaldybės
Nacionalinis M. K. Čiurlionio
2013 m.
„Geriausias metų
kūrinys“- tradicinė
biudžeto lėšos
dailės muziejus
kovo mėn.
Kauno miesto
dailininkų parodakonkursas
2.7

Tarptautinė
Teatro diena.
„Fortūnos“
apdovanojimo
šventė

1

Parengė
Direktoriaus pavaduotoja
organizaciniams meno reikalams

Direktorius

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Lietuvos teatro sąjungos Kauno
skyrius, Kauno m. teatrai

2013 m.
kovo mėn.

Laima Rainienė

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
Efekto – lankytojų skaičiaus didėjimas procentais
(Skaitytojų auditorijos ir interesų grupių
didinimas, bendradarbiavimas su naujais autoriais
– įvairių kartų profesionalais. Unikalūs ir
kokybiški tekstai, operatyvios reakcijos į kultūros
pulsą.)

10 proc.

20 proc.

Išaugęs vartotojų, apsilankymų
(vizitų) skaičius, perskaitytų
puslapių skaičius; „Kamanės
tekstų“ atgarsiai kituose portaluose.

Modernus „Kamanės“ veidas; 20 proc. išaugęs vartotojų,
apsilankymų (vizitų) skaičius.

Priemonės:
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Lėšos

1.

Profesionaliosios lietuvių dailės sklaida
internete: Dailėtyrininkų ir menotyrininkų
straipsniai dailės temomis, interviu su Lietuvos
kūrėjais, operatyvi ir profesionali reakcija į
vizualaus meno vyksmą.

Vyr. redaktorė,
techninė redaktorė.

Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
Įstaigos uždirbtos lėšos

2.

Teatro pulsas: Teatrologų straipsniai,
spektaklių recenzijos, teatro įvykių apžvalgos ir
komentarai. Reportažai iš tarptautinių teatro
festivalių, interviu su teatro kūrėjais.
Profesionalus žvilgsnis į šokio, muzikos, lėlių
teatro bei performanso meno barus.

Vyr. redaktorė,
techninė redaktorė.

Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai

3.

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.

Vyr. redaktorė,
techninė redaktorė.

Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
Įstaigos uždirbtos lėšos

Partneriai
Dienraščiai „Kauno
diena“ ir kaunodiena.lt,
„Lietuvos rytas“,
„Respublika“,
„Lietuvos žinios“,
„Verslo 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 ir kt. ,
informaciniai portalai
balsas.lt, delfi.lt ir kt.,

Įvykdymo
terminas

2013 m.
gruodžio mėn.

Pastabos

Jeigu bus
gautas etatas

2013 m.
gruodžio mėn.

2013 m.
gruodžio mėn.
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14.

Vaizdo siužetų rengimas apie aktualius
Kauno meno įvykius

Vyr. redaktorė,
techninė redaktorė.

Savivaldybės biudžeto
lėšos

15.

Redaktoriaus skiltis: Periodiškai pasirodantis
redaktorės žodis – esė kultūros temomis,
laiškai portalo skaitytojams.

Vyr. redaktorė,
techninė redaktorė.

Savivaldybės biudžeto
lėšos,
*žmogiškieji ištekliai

balsas.lt, delfi.lt ir kt.,
aukštosios mokyklos,
įvairios kūrybinės
organizacijos Kaune ir
Lietuvoje, LR kultūros
atašatai užsienyje ir kt.

2013 m.
gruodžio mėn.

2013 m.
gruodžio mėn.

Jeigu bus gauti
etatai

Priklausomai
nuo finansinių
galimybių

* Šias priemones vykdys portalo vyr. redaktorė, techninė redaktorė ir vertėja.
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4.

Fotografija: Menotyrininkų straipsniai apie
fotografiją, parodų ir naujausių leidinių
recenzijos, užsienio įvykių atgarsiai, pažintis su
įdomiais kitų šalių autoriais.

Vyr. redaktorė,
techninė redaktorė.

Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
Įstaigos uždirbtos lėšos
Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
Įstaigos uždirbtos lėšos

aukštosios mokyklos,
įvairios kūrybinės
organizacijos Kaune ir
Lietuvoje, LR kultūros
atašatai užsienyje ir kt.

2013 m.
gruodžio mėn.

5.

Kino ekranai: Menotyrininkų ir kino kritikų
straipsniai apie Lietuvos kino įvykius,
reportažai iš tarptautinių kino festivalių. Kino
režisierių portretai.

Vyr. redaktorė,
techninė redaktorė.

6.

Muzikos pulsas: Profesionali muzikologų
reakcija į svarbiausius muzikos pasaulio
įvykius, pokalbiai su kompozitoriais ir
atlikėjais.

Vyr. redaktorė,
techninė redaktorė.

Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
žmogiškieji ištekliai

2013 m.
gruodžio mėn.

Savivaldybės biudžeto
lėšos,
*žmogiškieji ištekliai
Savivaldybės biudžeto
lėšos

2013 m.
gruodžio mėn.
2013 m.
gruodžio mėn.

Savivaldybės biudžeto,
įstaigos uždirbtos lėšos,
*žmogiškieji ištekliai

2013 m.
gruodžio mėn.

7.

2013 m.
gruodžio mėn.

8.

Turinio iliustravimas nuotraukomis

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

9.

Portalo savireklama, ryšiai su užsieniu,
lankomumo statistikos analizė

Vyr. redaktorė,
techninė redaktorė.

10.

Portalo dizaino atnaujinimas: Estetinės
portalo
pusės
korekcija,
„Kamanės“
modernizacija arba rubrikų bei navigacijos
sistemų tobulinimas.

11.

Retro: Įvairių sričių profesionalų tekstai apie
užmirštus kultūros įvykius, reiškinius bei
iškiliausias šalies asmenybes.

Vyr. redaktorė,
techninė redaktorė.

Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai,
žmogiškieji ištekliai

12.

„Replikos“ skilties reanimacija: Įvairių sričių
profesionalų, menininkų ir kultūros veikėjų
komentarai apie Kauno kultūros aktualijas,
galimybė atvirai ir garbingai diskutuoti
opiausiais klausimais.

Vyr. redaktorė,
techninė redaktorė.

Savivaldybės biudžeto
lėšos, žmogiškieji
ištekliai

13.

Vertimų serija: Interviu su iškiliausiomis
pasaulio kultūros asmenybėmis vertimai į
lietuvių kalbą (numatytas bendradarbiavimas
su anglų, prancūzų, čekų, vokiečių ir kinų
kalbos vertėjais).

Vyr. redaktorė,
techninė redaktorė.

Savivaldybės biudžeto
lėšos kūrybinei veiklai

Projekto vystymas ir sklaida anglų kalba

Savivaldybės biudžeto
lėšos,
Vyr. redaktorė,
techninė redaktorė.
*žmogiškieji ištekliai
Naujų rubrikų sukūrimas

Jeigu bus
gautas etatas

2013 m.
gruodžio mėn.
Dienraščiai „Kauno
diena“ ir kaunodiena.lt,
„Lietuvos rytas“,
„Respublika“, „Lietuvos
žinios“, „Verslo 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 ir kt. ,
informaciniai portalai

2013 m.
gruodžio mėn.

2013 m.
gruodžio mėn.

2013 m.
gruodžio mėn.
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Tikslas
3. GERINTI KMN PASLAUGŲ KOKYBĘ.

Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Efekto - renginių ir virtualių lankytojų skaičiaus
didėjimas

15 proc. padidėjimas

20 proc. padidėjimas

11.500
107.000

12.000
128.000

Rezultato:
1. renginių lankytojų skaičius
2. virtualių lankytojų skaičius
Produkto:
1. renginių skaičius
2. atlikti darbai

192
196
atlikti kultūros ir meno vartotojų tyrimai
(apklausos ir jų analizė)
• parengta
tekstinė ir vizualinė medžiaga • išleistas leidinys apie KMN istoriją ir veiklą
leidiniui apie KMN istoriją ir veiklą
• pradėtas rengti KMN pastato remonto techninis •
parengtas KMN pastato remonto techninis
projektas
projektas
• atliktas parketo atnaujinimas (šlifavimas ir •
atliktas parketo atnaujinimas koncertinėje,
lakavimas koncertinėje salėje)
parodų salėse ir „Mūzų svetainėje“.
•

Priemonės
Eil. Nr.
1.

Priemonės pavadinimas

Geresnio kultūros ir
meno vartotojų
pasiekiamumo ir poreikių
išsiaiškinimas pagal
socialinius, ekonominius
ir gyvenamosios vietos
rodiklius

Atsakingi vykdytojai

Lėšos

Partneriai

Įvykdymo terminas

Vadybininkė

Žmogiškieji ištekliai
(Vadybininkė ir
direktoriaus
pavaduotoja
organizaciniams
meno reikalams)

KTU Sociologijos katedra

2013 m. gruodžio
mėn.

Vadybininkė, dailininkas

Įstaigos uždirbtos
lėšos, žmogiškieji
ištekliai (kūrybiniai
darbuotojai)

2.

KMN savireklamos
plėtimas

Pastabos

2013 m. gruodžio
mėn.
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3.

KMN pastato remonto ir
renovacijos darbai

Direktoriaus pavaduotojas
ūkio reikalams

Savivaldybės
biudžeto lėšos,
Įstaigos uždirbtos
lėšos, žmogiškieji
ištekliai (techniniai
darbuotojai)

2013 m. gruodžio
mėn.

GALIMOS GRĖSMĖS INSTITUCIJAI, SIEKIANT SAVO TIKSLŲ
Savivaldybės ribotas ir mažėjantis finansavimas ir kai kurių miesto tarybos narių nekvalifikuotas požiūris į profesionalųjį meną, didėjanti
konkurencija meno ir kultūros paslaugų rinkoje, nekonstruktyvaus bendradarbiavimo su kitomis kultūros įstaigomis bei atskirais menininkais,
neadekvatūs maži atlyginimai, etatų trūkumas, finansinis ir moralinis kultūros darbuotojų nuvertinimas menkina galimybes išlaikyti aptarnavimo
paslaugų aukštą profesinį lygį ir išlaikyti progresinį lygį kultūros ir meno sklaidoje.

Parengė
Direktoriaus pavaduotoja
organizaciniams meno reikalams

Laima Rainienė
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